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UVODNA REČ PRIREĐIVAČA

KNJIŽEVNOST I ISTINA:
OBMANA, KOGNICIJA I
JOŠ PONEŠTO
Odnos književnosti i istine jeste veliko pitanje filozofije još od
kada je Platon odbacio saznajnu i edukativnu vrednost književ
nosti. Pjesnici su, tvrdio je, inspirirani muzama, pišu iz nezna
nja, pretvaraju se da znaju a samo obmanjuju, njihove se istine
ne dotiču ideja nego sjene sjena, a njihovo je djelovanje utoli
ko razornije što potiču strasti i čitateljima donose zadovoljstvo.
Ovim je Platon zauvijek utro put književnim anti-kognitivisti
ma koji smatraju da je književnost fikcijska, dakle neistinita, da
nastaje kao plod mašte i da joj svrha nije prenijeti istinu nego
zabaviti čitatelje. Stoga nema potrebe da na nju gledamo kao na
kognitivno vrijednu.
Povijesno gledajući, na ovaj su izazov uglavnom odgovarali pje
snici, filozofi u mnogo manjem broju, no i jedni i drugi slagali
su se da je Platon naprosto pogriješio kada je književnosti odu
zeo kognitivnu vrijednost i tako ju radikalno postavio nasuprot
istini. Od pjesnika poput Keatsa, Shelleya i Wordswortha, pisa
ca poput Dickensa, Tolstoja i Dostojevskog, pa sve do velikana
filozofske misli poput Aristotela i Hegela, književnici i filozofi
strastveno su pobijali anti-kognitivističke stavove i pokazivali u
kojoj je mjeri književnost neraskidivo povezana s istinom, i to
onom istinom koja nije dostupna ni hladnim metodama znanosti
ni apstraktnim metodama filozofije. Razloge protiv Platonovog
proterivanja daju književnici, a najuverljivije upravo onda kada
se bave fikcijskom književnošću. Ti razlozi uglavnom nisu ar
gumentativnog tipa, već se nalaze u efektima čitanja književnih
tekstova. Dakle u načinu na koji književnost utječe na kognitiv
ne, emocionalne i imaginativne resurse čitalaca. Čak je i knji
ževno stvaralaštvo onih književnika, kao što je Isaac Bashevis
Singer, koji su izričito zastupali stav da je cilj književnosti da za
bavi, na mnoge čitatelje imala daleko dublji uticaj. Književnost
govori čovjeku, govori o čovjeku, o tome kako je biti čovjek i
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koje su sve kompleksnosti njegova iskustva u svijetu. Književ
nost je primarno povezana sa svijetom, ona ga otkriva u svim
njegovim slojevima i stoga istina koju nam književna djela nude
uveliko prevazilazi znanstvenu istinu koja je uvijek ograničena
na pojedinačne momente i stavove.
Naravno, književni kognitivisti ne niječu doprinos imaginacije i
zanosa književnome stvaralaštvu niti tvrde da je predanost knji
ževnosti cilju istine jednak onome znanosti. Književnost mora
ostaviti prostora za odstupanje od stvarnosti i za emocionalno i
imaginativno, a ne hladno i racionalno prezentiranje činjenica o
svijetu. No tome unatoč, valja prepoznati u kojoj mjeri upravo ta
odstupanja omogućuju književnicima da izazivaju ustaljene su
dove, dovode u pitanje prihvaćene i često nepromišljene svjeto
nazore, pozivaju čitatelje na dublje promišljanje o problemima o
kojima govore i u konačnici, otvaraju nove sfere iskustva. Kroz
način na koji govore o svijetu, književnici nas dovode u poziciju
iz koje i mi sami drugačije gledamo na njega i na svoje iskustvo.
Susret s književnim djelom omogućuje nam da uočimo ono što
nam je promaknulo, shvatimo da su možda neki naši stavovi
bili pogrešni, revidiramo sudove koje smo imali i produbimo
spoznaje koje smo imali.
Platon je pogriješio i kada je književno stvaralaštvo uvjetovao
inspiracijom muza i mnogi su velikani pisane riječi insistirali
na utemeljenosti njihova stvaralaštva u stvarnome svijetu. „In
venting from experience” – invencija na osnovu iskustva – stva
ralački je princip Ernesta Hemingveja koji postavlja pitanje o
dvojnom statusu umetničke proze; njenoj ukorenjenosti u pišče
vom životnom iskustvu kao odlučujućem formativnom uticaju
s jedne, i njenoj utemeljenosti na mimetičkom predstavljanju s
druge strane. Ovaj princip poreklo izmišljenog traži u stvarnosti
time što ukazuje na derivativnu prirodu invencije. Reč invenci
ja, označitelj za „stvaranje” i „mentalno osmišljavanje”, u ovom
se kontekstu može shvatiti kao sinonim sa rečju „originalno”,
čije je značenje takođe dvosmisleno, ako imamo na umu njenu
upotrebu u poetikama srednjeg veka („ono što je postojalo od
samog početka”) i njenu modernu implikaciju – „neizveden, iz
prve ruke”). U Hemingvejevom tumačenju, invencija je i ono
što je oduvek postojalo, i ono što se iznova otkriva kao novo:
dakle, ponavljanje iskustva u njegovom fikcijskom odrazu. Kao
što su i David Hume i Rene Descartes tvrdili, imaginacija nikada
ne može prevazići elemente iskustva. Onda pak, kada se um u
svojem nastojanju da dođe do znanja ipak uzdigne iznad granica
iskustva, dotiče se onih najelementarnijih ali i najkompleksnijih
životnih pitanja koja Kant naziva antinomijama, a koja se tiču
slobode, besmrtnosti, Boga i same prirode jastva. Nisu li upra
vo to teme koje su se uvijek iznova ocrtavale u književnosti i u
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onim djelima kojima se čitatelji okreću očekujući, ispravno, da
u njima nađu barem neke odgovore na velika životna pitanja?
U ovoj se ideji krije još jedna Platonova pogreška. U svojem je
ogorčenom napadu na kognitivnu vrijednost književnosti Pla
ton pretpostavio pasivnog, nerefleksivnog čitatelja, koji napro
sto upija i poistovjećuje se s onim o čemu pjesnici govore. No
takav je stav sporan i u velikoj mjeri zanemaruje aktivnu ulogu
koju čitatelj ima pri suretu s književnim djelom. Naravno, time
se otvara cijeli niz filozofskih problema o dosegu i ulozi čitate
ljevog angažmana ne samo u recepciji djela nego i u njegovom
stvaranju. Ovoga puta ta smo pitanja zanemarili kako bismo se
usredotočili na samog ’protjeranog pjesnika’ i omogućili mu
da se uzdignute glave vrati u idealnu državu i ponovno zauzme
svoje mjesto među edukatorima.
Dakle, radovi predstavljeni u ovom tematu uglavnom dijele
uvjerenje o epistemičkoj vrijednosti književnosti. Autorke i au
tori okupljeni ovdje izravno ili neizravno polemiziraju s Plato
nom, analiziraju književnost općenito  i književna djela pojedi
načno pokazujući na koje sve načine istina može biti sadržana u
književnosti i kojim sve metodama i stilskim figurama književni
umjetnici raspolažu da bi ju prenijeli čitateljima. Nadamo se da
ćemo ovim tematom ukazati na složenost rasprave, doprinijeti
aktualnim i potaknuti daljnja istraživanja, podignuti svijest o va
žnosti književnosti za cjelokupno obrazovanje i moralni razvoj
pojedinaca te pokazati i dokazati neizostavno mjesto koje knji
ževnost ima i mora imati u društvu koje vrednuje znanje i istinu.
dr Vladislava Gordić Petković
dr Aleksandar Prnjat
dr Iris Vidmar
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ISTINE I TRIVIJALNOSTI
KNJIŽEVNIH DJELA
Sažetak: Temeljno polazište u radu jest stav prema kojem je književnost
kognitivno vrijedna, u smislu da nudi određene kognitivne dobitke čita
teljima. Ovaj se stav – kojeg nazivam intuitivnim stavom o kognitivnoj
dimenziji umjetnosti – brani obzirom na jedan vrlo specifičan prigovor
prema kojem književnost nudi samo one spoznaje koje su čitateljima već
poznate, zbog čega je ona kognitivno trivijalna. Ovaj prigovor – kojeg
nazivam argumentom iz kognitivne poznatosti – analizira se sa staja
lišta epistemologije, a ne, kao što je obično slučaj u književnoj estetici,
estetike. Analiza pokazuje da postoje značajni kognitivni dobici koji su
nam dostupni čak i u slučaju onih djela koja nude spoznaje s kojima
smo već upoznati.
Ključne riječi: argument iz trivijalnosti, kognitivna vrijednost
književnosti, razumijevanje

Kognitivni doprinosi književnosti
Amy Mullin pisala je o tome kako umjetnost može doprinijeti
ciljevima feminizma, u smislu da osvješćuje društvo o načinu na
koji su žene u društvu percipirane, o tome kako se društvo pre
ma njima ponaša i koja očekivanja im nameće, kao i o tome koja
njihova ponašanja sankcionira1. Teorijski stav kojega je Mullin
na primjeru feminizma i umjetnosti željela obraniti jest ono što
ću zvati intuitivnim stavom o kognitivnoj dimenziji umjetnosti:
umjetnost nam govori nešto o svijetu i čovjeku, nešto što za
dovoljava epistemičke kriterije opravdanoga i istinitoga vjero
vanja, zbog čega možemo na književnost gledati kao na izvor
1 Mullin, A. (2000) Art, Understanding, and Political Change, Hypatia no.15,
3, pp. 113-139.
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znanja i zbog čega možemo tvrditi da iz književnih djela uči
mo o svijetu i čovjeku. Književna djela otkrivaju nam činjenice,
nude nam informacije, pokazuju nam kako se određeni procesi
događaju, koji ih uvjeti omogućuju, do kojih posljedica dovo
de, pokazuju nam aspekte socijalnih praksi, institucija, ljudskih
odnosa, psiholoških procesa, moralnih dilema, emocionalnih
procesa2.
Mullin je međutim išla i korak dalje, utoliko što je tvrdila kako
se barem ponekad može dogoditi da susret s umjetničkim djelom
rezultira promjenama u stavovima, očekivanjima pa i ponašanji
ma pojedinca do kojih dolazi nakon što pojedinac posredstvom
umjetničkih djela osvijesti određene aspekte situacija o kojima
djelo govori. Umjetničko nam djelo ne mora nužno prenijeti od
ređene propozicijske spoznaje već može dovesti do toga da pro
dubimo spoznaje koje imamo, promijenimo stavove, razvijemo
svjesnost o određenim problemima ili aspektima društva koji su
nam prije izmicali. Najčešće se ovakav stav dovodi u vezu s
moralnim razvojem čitatelja; ideja je da posredstvom umjetnosti
publika razvija i njeguje svoj moralni senzibilitet, produbljuje
znanje o moralnim načelima koja ima i postaje oplemenjeni mo
ralni djelatnik. Mullin je, opravdano, skeptična po pitanju toga
može li se predvidjeti da će susret s određenim djelom zaista
dovesti do moralnog razvoja, no važno je primijetiti stav prema
kojem činjenica da nam djelo nešto govori o svijetu može do
vesti do toga da i sama publika to osvijesti i zbog toga revidira
svoje stavove, načela i ponašanja.
Filozofi koji dijele ovu početnu intuiciju s Mullin nazivaju se
estetskim kognitivistima, a obzirom da ću ovdje govoriti prven
stveno o književnim djelima, moje će temeljno polazište biti te
za o književnosti kao o izvoru znanja, pod čime ću podrazumije
vati ne samo činjenicu da iz književnosti možemo nešto direktno
naučiti o svijetu, nego i činjenicu da književnost može djelovati
na naš kognitivni, emocionalni ili moralni aparat na način da on
postaje rafiniraniji. To nam omogućuje da formuliramo drugači
je poglede na životno iskustvo i svijet, dođemo do boljeg uvida
u specifične okolnosti koje određuju naše iskustvo, interakciju s
drugim ljudima i općenito naš položaj u svijetu. U ovom je slu
čaju kognitivni doprinos indirektan zato što nam književnost ne
nudi gotove spoznaje nego utječe na našu kognitivnu ekonomiju

2 Za potaknuti ovu intuiciju, dovoljno je uzeti jedan primjer, poput književnog
opusa Williama Faulknera i sagledati način na koji on portretira kulturu, so
cijalne, ekonomske, političke i ideološke aspekte američkog juga, obrasce ra
sne diskriminacije, utjecaj takvih obrazaca na pojedince, osjećaj pripadnosti
zajednici i psihološka stanja pojedinaca koji žive u takvoj zajednici.
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i koncepte koje imamo na raspolaganju za prosuđivanje i pro
mišljanje o stvarima.3
Ovako definiran, književni kognitivizam naprosto inzistira na
stavu da je književnost kognitivno vrijedna, i to, kao što smo vi
djeli, tako što direktno nudi čitatelju informacije, činjenice, ali i
indirektno, na način da omogućuje kognitivno sazrijevanje, pro
dubljivanje postojećeg znanja, rafiniranje moralnog senzibiliteta
i slično. Jednostavnosti radi, u nastavku ću govoriti o direktnom
i indirektnom kognitivnom učinku.  
Pitanje koje se nameće jest sljedeće: koja je veza ove kognitiv
ne dimenzije književnog umjetničkog djela i njegove estetske/
umjetničke vrijednosti?4 Iako se ja ovdje neću baviti ovim pita
njem, važno je ukazati na sljedeće dvije teze koje, tradicionalno,
čine osnovicu književnoga kognitivizma. Prema prvoj, episte
mološkoj tezi, književna su djela kognitivno vrijedna, na način
kako smo to prethodno objasnili. Prema drugoj tezi, takozvanoj
estetskoj tezi, ta kognitivna dimenzija uvjetuje ili doprinosi sve
ukupnoj estetskoj vrijednosti djela, odnosno činjenica da nam
djelo prenosi ne-trivijalno znanje barem ponekad jest estetski
relevantno5. Negirati jednu od ove dvije teze ili njih obje znači
prihvatiti neki oblik književnog anti-kognitivizma. Ovdje ću se
posebno baviti onim tipom anti-kognitivista koji negira episte
mološku tezu i to tako da negira ono što smo nazvali intuitivnim
stavom o kognitivnoj dimenziji književnosti6. Ono čemu pri
3 Uzmimo za primjer pjesmu Williama Blakea Tigar. Ključno pitanje koje Bla
ke ovdje otvara jest problem zla: iz strofe u strofu Blake propitkuje ontološko
podrijetlo zla, da bi u pretposljednjoj strofi postavio ključnu hipotezu: je li
tvorac dobra – Bog – ujedno i tvorac zla? Teza koju književni kognitivist
zastupa jest da se u susretu s ovom pjesmom i sam čitatelj, ukoliko je reflek
tivan i osjetljiv na teme i probleme koje ona otvara, mora zapitati pitanja koja
Blake otvara i razmotriti implikacije njegovih stavova, što može dovesti do
toga da on sam revidira stavove koje ima.
4 Kao što će biti jasno, ovdje ne želim ulaziti u problem odnosa umjetničkih i
estetskih svojstava, niti odgovarati na pitanje jesu li primjerice kognitivna i
ekspresivna svojstva podskup umjetničkih ili estetskih. Iako su ovo svakako
ključna pitanja književne estetike, ovdje se želim baviti isključivo kognitiv
nom dimenzijom književnosti, ne ulazeći u daljnje rasprave o tome koja je
njezina uloga ili funkcija u ukupnoj estetskoj vrijednosti.
5 U ovoj formulaciji prvenstveno slijedim Berysa Gauta (Gaut, B. Art and
Knowledge, in: The Oxford Handbook of Aesthetics, ed. Levinson J. (2005),
Oxford University Press, pp. 436-450), no on nije jedini kognitivist koji
estetsku vrijednost uvjetuje kognitivnom.
6 Anti-kognitivist može na različite načine napasti kako epistemološku, tako
i estetsku tezu, kao i njihovu konjunkciju. Nabrojati sve varijante koje antikognitivizam može poprimiti premašuje temu ovog rada, no važno je uočiti
da anti-kognitvist ima na raspolaganju nekoliko prigovora, primjerice, može,
poput Platona, tvrditi da su umjetnici epistemološki nepouzdani ili poput La
marquea, tvrditi da procjena kognitivne dimenzije nije sastavni dio književ
nog iskustva i vrednovanja (dakle negirati estetsku tezu).
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marno težim jest detaljnije istražiti intuitivni stav o kognitivnoj
dimenziji književnosti: što je to što nam književnost govori o
svijetu i koji je epistemički status toga?
Barem jedan razlog zbog kojeg je potrebno detaljnije analizirati
vezu između onoga što nam književno djelo govori o svijetu i
onoga što je u svijetu jest prigovor koji se često upućuje intuitiv
nom stavu od strane književnih anti-kognitivista, a prema kojem
nam književnost ne govori ništa što već ne znamo. Ovaj ću pri
govor zvati tezom iz kognitivne poznatosti. Važno je ovdje uočiti
da anti-kognitivist koji zastupa ovu tezu ne tvrdi da je ono što
književnost govori o svijetu neistinito, pogrešno ili na neki drugi
način epistemički nepouzdano, već naprosto tvrdi da nam je već
poznato7. Iz tog razloga, književnost ne može biti kognitivno
relevantna, iako naravno to ne znači da ona nema drugih vrijed
nosti (primjerice ekspresivnu, estetsku ili umjetničku). Pitanje je
dakle kako, u svijetlu ovog prigovora, spasiti naš početni, intu
itivni stav o kognitivnoj dimenziji književnosti i pokazati da uz
estetsku i umjetničku, književnost ima i kognitivnu dimenziju.

Argument iz kognitivne poznatosti (AKP)
Nekoliko je varijanti argumenta iz kognitivne poznatosti. Ras
pravljajući o njemu, John Gibson vezuje ga uz mimetičko shva
ćanje umjetnosti, prema kojem umjetnik drži ogledalo u kojem
se svijet reflektira. No problem je što u tom slučaju umjetnost
„ne može ništa više doli staviti pred nas vizije svijeta s kojima
smo već u velikoj mjeri upoznati… književna prezentacija našeg
svijeta može biti briljantno estetsko postignuće, ali u konačnici
je to slika potpuno poznatog teritorija”8.
Noel Carroll argument iz kognitivne poznatosti razrađuje u
terminima kognitivne banalnosti:
Ideja je da su značajne istine za koje mnogi tvrde da umjetnost
i književnost pružaju – odnosno, općenite istine o životu, obič
no implicirane … uglavnom trivijalne… U usporedbi s prirod
nim i socijalnim znanostima, umjetnost i književnost ne stvaraju
novo znanje; ne dovode do otkrića. One recikliraju istine koje
već znamo. Posljedično, obzirom da nema smisla tvrditi da iz

7 Za prigovor anti-kognitivita o epistemološkoj pouzdanosti autora književnog
djela videti: Vidmar, I. (2012) Plato’s Ion in the Context of Literary Cogni
tivism, Glasnik za Društvene Nauke, br. 4, Fakultet za trgovinu i bankarstvo
Alfa univerziteta, str. 111-152.
8 Gibson, J. (2003) Between Truth and Triviality, British Journal of Aesthetics,
no. 43, Oxford Journals, p. 226.
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književnosti i umjetnosti ljudi uče truizme koje već znaju, nema
baš smisla umjetnost zvati edukativnom. 9
Najpoznatiju formulaciju argumenta iz kognitivne poznatosti
ponudio je Jerome Stolnitz, koji ga vezuje uz ono što naziva
kognitivnom trivijalnošću. Osnovna je ideja da nam književna
djela ne mogu reći ništa novoga o svijetu, ništa što već ne zna
mo na temelju osobnoga iskustva. Komentirajući stav književ
noga kritičara prema kojem nam Edipova sudbina omogućuje da
shvatimo da postoji razlika između bivanja, činjenja i razumije
vanja, Stolnitz piše:
Edip je svakako djelovao bez razumijevanja i na kraju je to i
uvidio. No i mi ostali smo to činili, većinu vremena. Manje je
vjerojatno da oni koji su čitali dramu (…) nisu tu istinu naučili
prethodno, po cijenu svoje vlastite, manje dramatične boli10.
Sada kada smo predstavili nekoliko različitih formulacija argu
menta iz kognitivne poznatosti, možemo lakše razumjeti zbog
čega je on problem za sve one koji vrijednost književnosti teme
lje na njenoj kognitivnoj vrijednosti, bilo u smislu da su estet
ski vrijedna samo ona djela koja su kognitivno vrijedna, bilo u
smislu da je kognitivna vrijednost jedna od vrijednosti djela koja
u konačnici doprinosi sveukupnoj estetskoj vrijednosti. Ukoli
ko se vrijednost književnih umjetničkih djela barem djelomi
ce temelji na kognitivnoj vrijednosti koju ona imaju (dakle na
njihovoj sposobnosti da nas nauče nečem novom), tada njihov
kognitivni doprinos mora biti jedinstven i zaista vrijedan, a ne
trivijalan. Kognitivni doprinos književnosti, drugim riječima,
mora zaista nuditi čitateljima nešto novo, nešto što oni sami još
ne znaju, inače su djela bezvrijedna.
Dva su načina rješavanja ovog problema; estetski i epistemo
loški. Zastupnici estetskoga načina nastoje pokazati da se tri
vijalnost briše originalnošću, u smislu da ono što nam je zaista
važno za procjenu djela nije trivijalnost ili ne-trivijalnost onoga
što nam djelo govori ili pokazuje, već način na koji je autor djela
iskoristio estetska i umjetnička sredstva da bi prenio određenu
poruku11. Ovaj je odgovor svakako vrijedan sa stajališta esteti
9 Carroll, N. (2002) The Wheel of Virtue: Art, Literature, and Moral Knowled
ge, Journal of Aesthetics and Art Criticism 60,1,Wileyy, pp. 3–26.
10 Stolnitz, J. (1992) On the Cognitive Triviality of Art, in Aesthetics and the
Philosophy of Art, eds. Lamarque, P. and Olsen, S. H. (2004), Blackwell,
p. 337-343.
11 Peter Lamarque primjerice tvrdi, vezano za analizu Dickensonova romana
Naš zajednički prijatelj: „Ukoliko pokušamo izvući istinu o svijetu iz ovoga,
istinu koja je neovisna o fikcijskim partikularnostima, poput „Novac kvari”
tada smo ponovno suočeni s banalnošću. Tema o koruptivnoj moći novca
nebrojeno je puta obrađena u književnosti, i neplauzibilno je pretpostaviti da
je vrijednost Dickensova romana u prezentaciji ove otrcane istine. Vrijednost
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ke, utoliko što uvažava neka od ključnih svojstava umjetničkog
stvaranja zbog kojih vrednujemo umjetničko djelo, kao što su
kreativnost i originalnost autora te način na koji koristi umjet
ničke tehnike za prikaz teme koju prikazuje12. No problem tri
vijalnosti time nije izbjegnut na epistemološkoj razini; ono što
želim pokazati jest da 1) književna djela koja se oslanjaju na
ono što nam je poznato nisu trivijalna i 2) postoje značajni kog
nitivni dobici koji se mogu ostvariti unatoč tome što nam djela
pokazuju ono što je poznato. Iz tog razloga, moj će odgovor na
trivijalnost biti epistemološki.
Najlakši i najbrži način da se pokaže (i) jest da se tvrdi, ispravno,
da je naprosto nemoguće da književno djelo ne nudi baš ništa
novoga čitateljima. Jednostavan je odgovor na Stolnitzov pri
govor naprosto tvrditi da književna djela, ako se ponekad i bave
onime što nam je poznato, ne čine to stalno, stoga ih ne možemo
univerzalno okarakterizirati kao trivijalna. Uz to, pitanje toga je
li određeni stav trivijalan uvelike će ovisiti o tome koje znanje
ima čitatelj. Čak i na pred-teorijskoj razini, teza o trivijalnosti je
prejaka; niti djela uvijek pokazuju ono što nam je poznato niti
nam govore ono što je trivijalno.
Zastupnici epistemološkoga načina kojem ćemo se ovdje pri
kloniti nastoje ublažiti trivijalnost pokazujući da je takav stav
prejak iz nekoliko razloga. I Gibson i Carroll u svojim su ra
dovima pokazali da činjenica da nam književnost nudi nešto sa
čime smo već upoznati ne znači da ne nudi i neke druge vrste
kognitivnog dobitka; njihovim ćemo se rješenjem baviti nešto
kasnije. Za sada je važno uočiti da samo Stolnitz promiče tezu
o trivijalnosti s namjerom da pokaže da je književnost u potpu
nosti   neadekvatni mehanizam spoznaje. Odgovoriti na ovako
formulirani prigovor temeljni je izazov književnom kognitivisti.
Da bismo pokazali ispravnost epistemološkoga odgovora, de
taljnije ćemo proučiti argument iz kognitivne poznatosti. Moj
je prijedlog da se raspoznaju četiri moguća čitanja argumenta,
svako od kojega ukazuje na jedan vid problema. Odgovarajući
na svako od ovih čitanja, ne samo da ćemo pokazati da je knji
ževni anti-kognitivist u krivu, već ćemo dodatno pokazati koliko
je književnost kognitivno vrijedna.  
Dakle, argument iz kognitivne poznatosti može se shvatiti na
jedan od ovih načina:

romana proizlazi iz toga kako je tema razrađena, a ne iz samog golog propo
zicijskog sadržaja teme” (Lamarque, P. (2009) The Philosophy of Literature,
Blackwell Publishing, str. 239).
12 Kieran, M. (2005) Revealing Art, Routledge. (posebno poglavlje 1 i 2) nudi
teoriju o tome kako ova svojstva generiraju umjetničku vrijednost.
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AKP1: čitatelji već znaju istine koje su sadržane u književ
nosti;
AKP2: čitatelji mogu naučiti istine sadržane u književnosti na
neke druge načine;
AKP3: istine koje možemo dobiti iz književnosti su nam do
bro poznate, toliko da su trivijalne;
AKP4: čitatelji moraju pristupiti djelu s određenim predzna
njem, moraju unijeti neko znanje u djelo, da bi u procesu čita
nja kognitivno profitirali.
Pogledajmo najprije AKP4 kojom se tvrdi nešto drugačije nego
s AKP1-3, ali se ponekad AKP može interpretirati kao AKP4.
Ideja je dakle da čitatelj mora pristupiti djelu s određenim pred
znanjem da bi mogao pratiti radnju i izvući ‘poruku’ djela. Pri
mjerice, da bi netko mogao zaista razumjeti Zločin i kaznu, on
unaprijed mora znati da je ubojstvo loše, inače mu Raskoljniko
va moralna dilema, kao ni opravdanje koje navodi za ubojstvo,
neće imati smisla. Međutim, ukoliko čitatelj unaprijed mora
znati da je ubojstvo loše, onda je upitno koje se to etičko nače
lo može naučiti iz djela, odnosno što djelo nudi u kognitivnom
smislu. Na sličan način, primjerice, Faulknerovi romani ne mo
gu biti izvor informacija o američkom južnjačkom robovlasnič
kom sistemu i rasizmu, jer čitatelj to unaprijed mora znati da
bi mogao pratiti radnju. Čini se dakle da nam niti književnost
općenito, a ni književna djela pojedinačno ne mogu reći ništa što
već unaprijed ne znamo. Govore nam samo ono što već znamo i
u tom su smislu kognitivno trivijalna, iako naravno mogu svojim
estetskim svojstvima generirati iznimno estetsko zadovoljstvo.
No ono nikada neće biti rezultat kognitivne dimenzije djela.
Što je sa tezama AKP1-3? Važno je primijetiti da svaka od njih
predstavlja problem za književni kognitivizam u njegovom naj
radikalnijem smislu. AKP1 (čitatelji već znaju istine koje su
sadržane u književnosti) negira epistemološku tezu književnog
kognitivizma, AKP2 (čitatelji mogu naučiti istine sadržane u
književnosti na neke druge načine) negira jedinstveni doprinos
književnosti za naš spoznajni aparat, a AKP3 (istine koje mo
žemo dobiti iz književnosti su nam dobro poznate, toliko da su
trivijalne) dodatno radikalizira anti-kognitivistički stav time što
ne samo negira epistemološku tezu (kao i AKP1) nego dodatno
umanjuje spoznajne aspekte koji postoje u književnosti. Suvre
meni su epistemolozi jasno pokazali da nisu sve istine jednako
vrijedne i da spoznavaoci moraju izbjegavati trivijalne istine13.
No ako je književnost izvor samo takvih istina, onda je zaista
13 Videti, primjerice: Kvanvig, J. (2008) Pointless Truth, Midwest Studies in
Philosophy, 32, 1, pp. 199-212.
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teško vidjeti zbog čega bismo ju vrednovali na način na koji to
činimo. U svakom slučaju, epistemološka teza ne može podupri
jeti estetsku tezu i književni kognitivizam u svom najradikalni
jem obliku nije održiv.
Problem nije ništa manji ni za one kognitiviste koji se ne obve
zuju nužno na prihvaćanje estetske teze, dakle one koji inzisti
raju na kognitivnoj vrijednosti književnosti a da ju pritom ne
čine nužnom za estetsku vrijednost. Epistemološkom tezom se
želi reći da nam književnost daje nove spoznaje i nove uvide,
produbljuje razumijevanje i omogućuje bolje kognitivno zahva
ćanje svijeta. No ako je sve to već poznato, dostupno kroz druge
izvore pa čak i trivijalno, tada izgleda da je epistemološka di
menzija djela vrlo siromašna. Ono što želimo jest pokazati da je
književnost epistemološki vrijedan izvor znanja, a ne trivijalno
neinformativan arhiv trivijalnih istina koje već znamo. Da bismo
dakle spasili epistemološku tezu, moramo pokazati neopravda
nost svih njezinih tumačenja (AKP1-4).

Jednostavno rješenje: osvjetljenje i
kognitivno učvršćivanje
Jednostavno rješenje za argument iz kognitivne poznatosti jest
tvrditi da, čak i ako nam djela pokazuju nešto što već znamo
(AKP1), što je dostupno iz drugih izvora (AKP2), što je trivi
jalno (AKP4), ili je potrebno znati unaprijed (AKP4) to ipak ne
znači da nam ne mogu pritom ponuditi i nešto novo. Ovaj stav
brane oni koji zastupaju tezu o ‘osvjetljenju’, među kojima su
najpoznatiji Ilham Dilman i Matthew Kieran14. Komentirajući
umjetničko stvaralaštvo Goye, posebno njegovu seriju What
more can we do?, Kieran ističe:
Užas rata je nešto o čemu uglavnom znamo mnogo. Znamo da
uključuje patnju, okrutnost i besmisleno uništavanje života. U
određenom nam smislu Goya zaista ne govori ništa što već ne
znamo. A ipak, njegova serija na živopisan, eksplicitan i direk
tan način stavlja u prvi plan ono sa čime se obično ne želimo su
očiti, tjerajući nas da se usredotočimo na krvoproliće, okrutnost
i uništavanje koje rat uključuje, da razmišljamo o tome … Djela
mogu privući našu pažnju prema stvarima koje nepromišljeno
uzimamo zdravo za gotovo i baveći se njima ona nam mogu po
14 Vidi Dilman (Dilman, I. (1995) Art and Reality: Some Reflections on the
Arts, Philosophical Investigations no. 18,3, pp. 264-280) i Kieran (nav. dje
lo). Sličan stav o sposobnosti umjetničkih djela narativne umjetnosti branili
su Vidmar i Baccarini koji se posebno usredotočuju na distinkciju između
pružanja činjeničnih informacija i opisa i pružanja činjeničnih opisa na „po
sebno uključivalački ili osvješčivalački način” koji dovodi do kognitivnog
dobitka (videti: Vidmar, I. i Baccarini, E. (2010) Art, Knowledge, and Testi
mony, Synthesis Philosophica. 25, 2, p. 333-348).
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kazati ili nas  mogu podsjetiti na našu pravu prirodu, na to što je
ljudskost i kako bismo na to trebali odgovoriti.
Sličan stav brani i Dilman koji smatra da nam dobra umjetnost
govori nešto o stvarnom svijetu. Obzirom da govorimo o istini
koja je sadržana u romanu, i o tome da tu istinu možemo naučiti,
tvrdi Dilman, moramo objasniti koja je veza između onoga što
čitamo u romanu i našega svijeta, odnosno različitih aspekata
ljudskoga života. Prema Dilmanu, „Ovu vezu možemo objasni
ti tako da kažemo da ona zrcali stvarnost, da pojašnjava neke
njezine aspekte ili da nam daje jasniji pogled na svijet od onoga
kojeg smo prethodno zauzeli obzirom na naše iskustvo svije
ta“15. Sama činjenica da umjetnost govori o stvarima sa kojima
smo upoznati i omogućuje cijelu kognitivnu transakciju. Ukoli
ko je autor uspješan u onome o čemu piše, omogućuje nam da
vidimo nešto poznato u stvarnom životu na jasniji način nego
što to vidimo u našim stvarnim interakcijama … Iz toga učimo
zato što nam sada daje ili čini pristupačnim ono što znamo ali
nismo uspijevali vidjeti, ono sa čime smo se susretali ali nismo
uočavali nijanse.16
Vidimo dakle da zastupnici teze osvjetljenja drže kako je upravo
AKP4 preduvjet da bi čitatelj ostvario određeni kognitivni dobi
tak. No još je i važniji sljedeći korak, na kojem inzistiraju autori
koji zagovaraju tezu prema kojoj umjetnost (a posebno narativ
na) omogućuje kognitivno učvršćivanje. Ovdje ćemo predstavi
ti dva načina na koji književnost može dovesti do kognitivnog
učvršćivanja. U oba slučaja, ideja je da znanje koja čitatelj unosi
u djelo, prvenstveno znanje o moralnim činjenicama i emocija
ma, postaje produbljeno, obuhvaća kompleksnije aspekte moral
nih i emocionalnih (psiholoških) reakcija što u konačnici dovodi
do boljeg razumijevanja svijeta i ljudskoga iskustva u svijetu i
omogućuje čitatelju da takve spoznaje primijeni u novim situa
cijama u svojoj interakciji s ljudima.
Noel Carroll formulirao je teoriju o kognitivnom učinku književ
nosti koja se temelji na pojmu razjašnjavanja (clarificationism).
Ovdje nije riječ o dobivanju novih činjenica i novih spoznaja,
već o produbljivanju onoga što već znamo, a što je moguće upra
vo zato što nam djelo predstavlja i daje na razmatranje istine
koje su nam već poznate, no te istine predstavlja u kontekstima i
slučajevima s kojima nismo upoznati:
Možda ćemo u susretu s narativom morati reorganizirati hije
rarhijski poredak naših moralnih kategorija i premisa, ili ih in
terpretirati u svijetlu novih paradigmi i teških slučajeva, ili na
15 Dilman, nav. djelo, str. 265.
16 Isto, str. 269-270.
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drugačiji način klasificirati fenomene s kojima smo već upoznati
– sve je to nešto na što bi nas mogao potaknuti feministički autor
koji može pokazati nepravdu u onim slučajevima u kojima smo
mi prethodno vidjeli samo uobičajeno stanje stvari17.
John Gibson također se oslanja na ideju o kognitivnom učvršći
vanju18. Prema njemu, pojam znanja (u smislu propozicijske isti
ne) ne zatvara jaz koji postoji između uma i svijeta; vrlo često,
to što nešto znamo nije dovoljno da obuhvati sve ono što imanje
znanja zahtijeva od nas. Primjerice, to što znamo da netko pati
ne povlači da zaista razumijemo, odnosno, u Gibsonovim termi
nima, da smo osvijestili zahtjeve koje to znanje predstavlja pred
nas. Upravo je književnost dobra u tome da nam omogući takvo
osvješćivanje.
Nebrojeno je primjera koji pokazuju ovakav kognitivni učinak.
Već smo spomenuli Mullin i njezinu tezu o feminističkoj umjet
nosti i pokazali smo na koji način Blakeov Tigar potiče pitanja o
ontološkoj kategorizaciji zla. Promišljanje o tim pitanjima može
dovesti do razjašnjavanja samog koncepta zato što stavlja čitate
lja u situaciju iz koje na zlo gleda drugačije no što je to činio pri
je. Jedan od primjera književnih djela koje razjašnjava pojmove
jest Shakespeareov Kralj Lear. Jedno od centralnih pitanja djela
jest pitanje motiva i toga kako oni dovode do postupaka: zašto
kralj Lear traži dokaze ljubavi od svojih kćeri, zašto odlučuje
podijeliti kraljevstvo na tim osnovama, zašto Kordelija ne nudi
dokaze svoje ljubavi – samo su neka od pitanja koja generiraju
radnju. No ono što je zanimljivo u ovom kontekstu jest to kako
svaki od tih postupaka dovodi do određenih posljedica. Na taj
način, Shakespeare otvara pitanje kauzaliteta i pokazuje kako
postupci za koje smo sami odgovorni mogu dovesti do toga da
na nas djeluju pogubno. Collin McGinn analizira lik kralja Leara
tvrdeći kako on pokazuje u kojoj je mjeri racionalno ponašanje
podložno neracionalnim, nejasnim i često neobjašnjivim silama
koje upravljaju pojedincima i vrlo često ostaju skrivene pred
samim pojedincem (dovodeći tako u pitanje mogućnost znanja
vlastitih motiva) i drugim ljudima (što otvara pitanje možemo li
uopće ikada znati što drugi ljudi misle i zašto nešto čine)19.
17 Carroll, N. Art, Narrative, and Moral Understanding in Aesthetics and Ethics;
Essays at the Intersection, ed. Levinson, J. (1998), Cambridge, Cambridge
University Press, p. 142.
18 Gibson, J. (2003) Between Truth and Triviality, British Journal of Aesthetics,
no. 43, Oxford Jour nals, pp. 224-237.
19 Ova se ideja može braniti ne samo na način da kažemo da čitatelj, putem
imaginativne uključenosti u likove i njihove postupke dolazi do toga da pro
dubljuje svoje poimanje o kauzalitetu, nego i iz perspektive Shakespearea
koji preko lika kralja Learea istražuje načine funkcioniranja ljudskoga uma.
Iz tog je razloga u Shakespeareovim djelima tako čest motiv ludila i sna;
ono što njega zanima je pitanje kako se ta stanja odnose prema umu i jastvu:
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Kralj Lear propitkuje i moralna načela, nudeći potencijal za nji
hovo bolje i produbljeno razumijevanje. Odnos Kralja Learea
prema njegovim kćerima pokazuje različite aspekte koje odnos
otac-kći može poprimiti, pri čemu Shakespeare otvara pitanje
roditeljskih obaveza prema svojim kćerima ali i pitanje obave
za koje djeca imaju prema roditeljima. Kordelijin oprost tako
ukazuje na mogućnost nadilaženja povrede i štete koja je nane
sena, osvješćujući na taj način u čitatelju snagu moralnog načela
praštanja.

Potencijalni prigovor
Jedan potencijalni prigovor koji bi se u ovoj fazi rasprave mogao
uputiti kognitivistima koji zagovaraju ovakav oblik kognitivnog
učinka književnosti – generiranog preko teze osvjetljenja i kog
nitivnog učvršćivanja – jest da oni pretpostavljaju da je takav
kognitivni učinak dobar. Najčešće se rasprava ovdje vezuje uz
ideju da nam književnost pomaže u moralnom razvoju i razvi
janju moralnog senzibiliteta, čime postajemo bolji moralni dje
latnici, sposobni uočiti kompleksnost moralnih situacija. Većina
filozofa koji zagovaraju ovakav stav pretpostavljaju neki oblik
moralnog poboljšanja20. No, vjerujem da je Mullin u pravu kada
upozorava na pogrešnost ovog pristupa, tvrdeći da ne možemo
predvidjeti do čega će susret s djelom dovesti. Joshua Landy,
koji je također skeptičan prema ideji o moralnom poboljšanju
kroz književnost, upozorava na određenu simetriju koja se ja
vlja onog trena kada dopustimo i samu mogućnost da književna
fikcija doprinosi razvoju moralnog senzibiliteta: „Ako nas knji
ževnost ne može pokvariti tada nas ne može niti popraviti”21. I
Mullin i Landy u pravu su kada govore u terminima potencijal
nosti književnosti, radije nego li da pretpostavljaju da je moral
no poboljšanje nužna (ili čak vjerojatna) posljedica čitanja.
Važno je uočiti da cijela ova rasprava oko potencijalnosti knji
ževnosti da nas moralno poboljša nije nužno problem za tezu ko
ju ovdje branim (intuitivni stav o kognitivnoj dimenziji književ
nosti). Prije svega, književni kognitivizam kojeg branim širi je
od samog pitanja potencijalnosti književnosti za moralni razvoj
utoliko što se bavi znanjem općenito, a ne samo moralnom spo
znajom i djelovanjem. Način na koji Faulkner razrađuje problem
jesu li oni samo jedno od aspekata uma, ili njegovo posebno stanje? Videti:
McGinn, C. (2006), Shakespeare’s Philosophy; Discovering the Meaning be
hind the Plays, Harper-Collins e-books
20 Vidi, primjerice: Kieran, M. (1996) Art, Imagination, and the Cultivation of
Morals, The Journal of Aesthetics and Art Criticism.
21 Landy, J. (2010) Corruption by Literature, Republics of Letters, Journ al for
the Study of Knowledge, Politics and the Arts, 1,2, dostupno na http://rofl.
stanford.edu/node/49 (ožujak 2013).
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rasizma u romanu Svijetlo u kolovozu može dovesti do toga da
moralni djelatnik promijeni svoj stav o, primjerice, jednakosti
prava Crnaca i Bijelaca, iako, kao što su Mullin i Landy upo
zoravaju, taj stav može ići u smjeru moralnog poboljšanja (na
puštanjem rasističkih stavova) kao i moralnog pogoršanja (pri
hvaćanjem rasističkih stavova). No Faulkner isto tako pokazuje
kako je došlo do stvaranja rasističkog svjetonazora, koji obrasci
ponašanja generiraju takve stavove i zbog čega su oni tako du
boko ukorijenjeni u američku južnjačku kulturu22.
S druge pak strane, čak i ako raspravu ograničimo samo na
moralno znanje, prigovor o potencijalnosti književnosti da nas
moralno pokvari pogrešno je usmjeren na književnost. Drugim
riječima, smatram da se isti stav o potencijalnosti za poboljša
njem i kvarenjem može primijeniti i na druge izvore spoznaje.
Primjerice, povijesni izvori o razvoju nacističke Njemačke mo
gu potaknuti solidariziranje s Hitlerovim stavovima na isti način
na koji to mogu napraviti književna djela i filmovi koji se bave
ovom tematikom. Sociološka ili psihološka studija o nasilju nad
homoseksualnim osobama, pa čak ni svjedočanstvo zlostavljane
osobe ne moraju dovesti do razvoja anti-homofobnih stavova
kod osoba koje se protive homoseksualnim vezama, kao što ni
roman Ispovijesti maske ne mora dovesti do razumijevanja (no
zato djela poput Srednjeg spola mogu biti edukacijski važna i
kognitivno vrijedna zato što pokazuju u čemu je razlika između
homoseksualne osobe i transrodne osobe, a ova se razlika često
zanemaruje i smatra nevažnom).
Teza o osvjetljenju i kognitivnom učvršćivanju formulirane su
prvenstveno kako bi se oslabila teza sadržana u AKP4, odno
sno, kako bi se pokazalo da književnost može biti kognitivno
vrijedna upravo zato što pretpostavlja znanje koje čitatelj već
ima i nadograđuje ga, omogućujući pritom čitatelju da dostig
ne kognitivno vrijedna spoznajna stanja poput razumijevanja23.
Naravno da književni kognitivizam koji prihvaća tezu o osvje
tljenju i kognitivnom učvršćivanju može dalje tvrditi kako nam
književna djela daju cijeli niz istina s kojima nismo upoznati.
Kieran,  Carroll i Gibson, svatko na svoj način, brane književni
kognitivizam koji prihvaća takav stav24. Pogledajmo sada detalj
22 Videti: Schwartz (1982) Malcolm Cowley’s Path to William Faulkner, Jo
urnal of American Studies, no. 16, 2, pp. 229-242; Towner, T. (2008) The
Cambridge Introduction to William Faulkner, Cambridge University Press.
23 O razumijevanju kao kognitivno vrijednom stanju videti: Catherine Elgin,
koja se posebno bavi pitanjem toga kako umjetnost (u odnosu na znanost) do
prinosi razumijevanju. Vidi Elgin, C. (1996) Considered Judgment, Princeton
University Press.
24 Kieran (nav.djelo) je posebno usredotočen na sposobnost umjetnosti da razja
sni i produbi moralna načela, ali i na način na koji umjetnost stavlja publiku
u situaciju u kojoj mogu doći do novih spoznaja o sebi. Gibson (Gibson, J.
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nije AKP1-3 kako bismo pokazali da je argument u svim svojim
inačicama preslab da umanji našu početnu intuiciju.

AKP1-3: kognitivni doprinos poznatih istina
Istina je da smo u nekim, možda i u većini slučajeva, upoznati s
onime što djelo govori, s istinama koje prenosi ili perspektiva
ma koje otvara. Znamo da ljudi ponekad počine ubojstvo kako
bi na taj način došli do novca, znamo da se žene (i muškarci)
ponekad upuštaju u preljubničke odnose kada su nezadovoljni u
braku, znamo da pobačaj nije uvijek bio legalan u Americi. Sve
to znamo i bez da pročitamo Zločin i kaznu, Gospođu Bovary ili
Američku tragediju. U tom je smislu anti-kognitivist poput Stol
nitza u pravu, čitatelji znaju istine sadržane u djelu. No, Stolnitz
griješi kada pretpostavlja da je takva ‘ogoljela istina’ jedino što
nam djelo daje u kognitivnom smislu. Zločin i kazna nudi puno
više od gole tvrdnje o pogrešnosti ubojstva. Mnogi kritičari či
taju djelo kao filozofsku analizu principa konsekvencijalizma i
utilitarizma, kao psihološku analizu učinka krivnje na pojedinca,
kao sociološku studiju o siromaštvu i alkoholizmu koji su potre
sali grad u to doba25. Postoji dakle mnogo istina – koje pripadaju
različitim domenama, od psihologije, filozofije, sociologije – u
djelu i pogrešno je pretpostaviti da je čitatelj upoznat sa svima.
Na najopćenitijem nivou, Stolnitz u potpunosti zanemaruje kog
nitivni doprinos koji se može objasniti putem indirektnog kog
nitivnog učinka, što smo već djelomično vidjeli kod Kierana,
Dilmana, Carrolla i Gibsona. Ono što Stolnitz propušta vidjeti
jest da način na koji autor razvija priču može doprinijeti tome
kako čitatelj promišlja o načelima i konceptima sadržanim u dje
lu, što u konačnici može rezultirati time da čitatelj revidira svoja
načela ili shvati da bi i on sam učinio to isto. Primjerice, način
na koji Flaubert opisuje razvoj Emina nezadovoljstva brakom i
razočaranje svojim odabirom pomaže nam shvatiti što je Emu
nagnalo na preljub. U tom smislu, čitatelj može revidirati svoj
stav o preljubničkom ponašanju, primjerice tako što će uočiti da
preljubničko ponašanje nije nužno rezultat moralno lošeg karak
tera. Kao i na primjeru Faulknera, vidimo dakle da djelo nudi
određenu kognitivnu dobit koja nadilazi ono što čitatelj već zna,
Thick Narratives in Narrative, Emotion and Insight, eds. Carroll, N. and Gib
son, J. (2011) University park: Pennsylvania State University Press) tvrdi da
nam književnost nudi uvid u socijalne prakse i institucije. Carroll (Carroll,
N. Literary Realism, Recognition, and the Communication of Knowledge
in A Sense of the World: Essays on Fiction, Narrative and Knowledge, eds.
Gibson, J., Huemer, W. and Pocci, L. (2007), Routledge, pp. 24-41) tvrdi da
je realistički roman izvor spoznaja o svijetu po samoj svojoj biti: barem jedan
od ciljeva realističkog romana jest prenijeti znanje.
25 Videti, primjerice: Ivanits, L. (2008) Dostoyevsky and the Russian People,
Cambridge University Press.
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a postiže to tako što čitatelja stavlja u položaj iz kojega on sam
formira drugačiji pristup problemu uzimajući u obzir one njego
ve aspekte koji su mu prethodno izmicali. Konačni rezultat mo
že biti i spoznaja o tome što bi on sam učinio u sličnoj situaciji.
Jedan od načina na koji djelo može potaknuti promišljanje o ne
kom aspektu jest i da ponudi svojevrsnu perspektivu odnosno
način viđenja stvari koji može predstavljati drugačiji pogled na
stvari od onog na koji je čitatelj naviknut ili koji je prihvaćen
kao dio moralnog svjetonazora kojem čitatelj pripada. Primjeri
ce, jedna od tema koju Houellebecq otvara u Mogućnosti otoka
jest mogućnost istinske ljubavne veze između starijeg muškar
ca i mlađe djevojke. Moralna osuda takve veze kojoj se glavni
junak protivi odražava stajalište koje većina ima prema takvoj
vezi:
Razlika u godinama bila je posljednji tabu, krajnja granica, utoli
ko jača što je bila posljednja i što je zamijenila sve druge. U da
našnjem svijetu možete biti svinger, biseksualac, transseksualac,
zoofil, ljubitelj sadomaza, ali ne smijete biti star … Eh, da, bio
sam muškarac u godinama, pratila me ta sramota … i ta seksualna
sloboda, što je u mladih bila tako zdrava i dražesna, u mojem je
slučaju mogla biti samo gnusno navaljivanje starog perverznjaka,
koji ne želi prepustiti mjesto mlađima (str. 209).

Način na koji autor portretira emocionalno stanje glavnog juna
ka pokazuje da se i takva veza može zasnivati na istinskoj lju
bavi („Shvatio sam da ću voljeti Esther, da ću je voljeti silovito,
neoprezno i nepovratno. Shvatio sam da će ta priča biti tako sna
žna da bi me mogla ubiti, da će me vrlo vjerojatno doista i ubiti
čim me Esther prestane voljeti” str. 73) i jakom emocionalnoseksualnom zanosu, što može umanjiti sklonost ka moralnoj
osudi takve veze koja bi se temeljila na neprirodnosti ili perver
ziji i potaknuti čitatelja da se zapita o koncepciji ljubavi koju
sam prihvaća ili o tome što smatra prikladnim okvirom romanti
čarske ljubavi i zašto. I sam Houellebecq u djelu istražuje samu
prirodu ljubavi i nudi određeno (hipotetsko) tumačenje prirode
ljubavi26

26 Ideja da djelo nudi samo hipoteze dolazi od Hilarya Putnama (Putnam, H.
(1976) Literature, Science, and Reflection, New Literary History, no. 7, 3,
pp. 483-491) koji tvrdi da neovisno o tome što se tvrdi u djelu i koje su istine
zastupljene, ne možemo ih prihvatiti kao istinite dok nisu testirane vanjskim
okolnostima. David Novitz također prihvaća takav stav i tvrdi da hipoteze
koje djelo nudi moramo aplicirati na vanjski svijet i ako se pokažu ispravni
ma, tada ih smijemo prihvatiti. Videti: Vidmar je (Vidmar, I. (2014) Thought
Experiments, Hypotheses and the Cognitive Dimension of Literary Fiction”,
Synthesis Philosophica, pp. 177-194) za raspravu o epistemološkoj vrijedno
sti hipoteza koje djelo daje.
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granice ipak postoje, ma koliko svi bili donekle izdržljivi, na kra
ju svi umremo zbog ljubavi ili, bolje rečeno, zbog njezina nedo
statka; ljubav je naposljetku neizbježno ubojita (str. 173)

i veze ljubavi i seksualnosti:
Kad nestane seksa, partnerovo tijelo postane pomalo neprijatelj
sko; pojave se šumovi, kretnje, mirisi; i sama prisutnost tog tije
la, koje više ne smijemo dotaknuti i oplemeniti dodirom polako
prerasta u smetnju, sve je to nažalost poznato. Nestanak nježnosti
uvijek je usko povezan s nestankom erotike. Nema produhovlje
ne veze, vrhunaravnog spajanja duša, niti bilo čega što bi tome
sličilo ili barem na to podsjećalo. Kad nestane tjelesne ljubavi,
nestane svega; sumorna i tupa mrzovolja ispunjava dane (str. 69).

iznoseći pritom stavove27 na koje čitatelj može reagirati tako da
primjerice revidira svoje stavove, proširi spoznaje koje ima,  ili
naprosto sagleda jedan drugačiji pogled na stvari.
Čak i pod pretpostavkom da su svi ti stavovi već poznati čita
telju ili da ih i on sam zastupa,  Houellebecq ovdje ide i dalje
od toga. Način na koji razrađuje vezu između Daniela i Esther  
ujedno reflektira i način na koji moderno društvo gleda na sta
rost i mladost, a činjenica da Esther na kraju ipak ne uspijeva
razviti romantično-ljubavne osjećaje može se čitati kao moralna
osuda današnjeg društva, kao analiza društva u vremenu u ko
jem živimo, kao upozorenje o onome što nas čeka na nivou me
đuljudskih odnosa i seksualnosti, kao posljedica women power
pokreta:
Za Esther je, kao i za većinu djevojaka tog naraštaja, seksualnost
bila ugodna zabava, kojom ravnaju privlačnost i erotičnost; ona
u njihovim očima nije podrazumijevala osobit emocionalni an
gažman; ljubav je, kao i Nietzscheova samilost, vjerojatno puka
sentimentalna izmišljotina, koju su slabiji smislili da bi jakima
nametnuli osjećaj krivnje i ograničili njihovu urođenu surovost
i slobodu. Žene su nekoć bile slabe, osobito kad su rađale, u po
četku su trebale okrilje snažnoga zaštitnika i stoga su izmislile
ljubav, no sad su postale jake, nezavisne i slobodne, te su prestale
izazivati i osjećati tu emociju za koju više nije bilo istinskoga
opravdanja. Tisućljetni muški plan, koji se u naše doba savršeno
očituje u pornografskim filmovima i čiji je cilj lišiti seksualnost
27 Jedno od ključnih pitanja teorije interpretacije jest mogu li se ti stavovi pri
pisati samom autoru i ovdje postoje različita rješenja. Lamarque i Olsen (La
marque, P. and Olsen, S. H. (1994) Truth, Fiction, and Literature: A Philo
sophical Perspective, Oxford, Oxford University Press) tvrde kako čitatelj
uvijek mora zauzeti tzv. fikcijski stav prema onome što čita i stavove izražene
u djelu ne pripisati autoru. No to nije problem koji je nama ovdje relevantan;
neovisno o tome vjeruje li Houellebecq u stavove koje Daniel zastupa u djelu
ili ne, čitatelj može biti potaknut tim stavovima da promisli o tome što on sam
misli o prirodi ljubavi, ljudskoj seksualnosti, povezanosti ljubavi i seksa, te
da na taj način produbi spoznaje koje već ima o ovim aspektima ljudskoga
iskustva.

28

IRIS VIDMAR
svake sentimentalnosti i svesti je na čistu zabavu, napokon se u
ovom naraštaju i ostvario. Ti mladi ljudi nisu mogli osjetiti, pa
čak ni potpuno pojmiti ono što sam osjećao, a i da su mogli, to bi u
njima izazvalo samo nelagodu, poput nečeg smiješnoga i pomalo
sramnoga, poput stigme iz nekog drugog doba. Nakon nekoliko
desetljeća truda i psihološkog uvjetovanja, napokon su uspjeli iz
svoga srca iščupati jedan od najstarijih ljudskih osjećaja i sad je
bilo gotovo, ono što je uništeno ne može se više obnoviti, kao što
se krhotine razbijene šalice ne mogu same od sebe slijepiti, posti
gli su svoj cilj: ni u jednom trenutku u životu neće iskusiti ljubav.
Bili su slobodni (str. 334-335).

Obzirom da se roman u cijelosti može čitati kao misaoni eks
periment o razvoju ljudske vrste, posebno njihovoj humanosti
i ljudskosti, Houellebecq poziva na promišljanje o fundamen
talnim pitanjima koja svakako nisu ni trivijalna ni kognitivno
inertna. U ovom podužem citatu iz djela već su otvorena mno
gobrojna pitanja koja se dotiču različitih područja i filozofskih
disciplina; seksualnosti, evolucije, psihologije, etike. Bilo bi zai
sta neplauzibilno tvrditi da je baš sve od toga poznato čitatelju28.
Tvrditi da književnost predstavlja čitateljima ono što oni već
znaju te da je zbog toga kognitivno trivijalna u velikoj mjeri
potkopava neke od namjera koje je autor imao pri pisanju djela
i razvijanju priče na određeni način. Mnogi autori pišu djela s
namjerom da istraže određene socijalne, ekonomske, političke,
etičke, filozofske, seksualne (i ine) fenomene  i jedini način da
to učine jest da se oslone na ono što je poznato. Primjerice, je
dan od najučestalijih motiva u svim Dreiserovim djelima jest
pitanje socijalnih uvjeta koji generiraju socijalnu stratifikaciju
između bogatih i siromašnih. Likovi poput Carrie, Droueta i
Claydea Grifita pokazuju ideologiju u pozadini američkog sna,
dok sudbine poput Hurstwoodove pokazuju kako situacija soci
jalne nadmoći i prestiža može djelovati i tako da pojedinca uništi
i pokazuje kako je socijalni status varljiv29.
28 Ovaj argument može se i ojačati ako se uzmu u obzir teme koje roman u ci
jelosti otvara i pitanja koja potiče, poput Danielove veze sa suprugom Isabell
koja autoru služi kao motiv za ispitivanje važnosti seksualnih odnosa u braku
i procesa starenja i tjelesnog propadanja, te na jednoj razini više, pitanje o
tome mogu li uopće ljudi ostvariti sreću i koji bi to uvjeti trebali omogućiti.
Naravno, sama ideja o Elohmitima i besmrtnosti ostvarive kroz kloniranje te
dolazak novih ljudi koji su lišeni emocionalnih stanja i interakcija propitkuje
same osnove ljudskosti.
29 Naravno, ovo je samo jedan aspekt priče. Sam lik sestre Carrie često se sta
vlja u kontrast s likom njezine sestre koja predstavlja protestantsku radnu
etiku i svjetonazor. Nasuprot tome, Carrie je u svojim postupcima vođena te
žnjom za posjedovanjem materijalnih stvari koje joj omogućuju bolji, ugod
niji i lagodniji život. No za razliku od Hurstwooda koji očekuje da mu se ta
kve stvari dogode, Carrie je aktivna, djelatna snaga koja se sama bori za ono
što želi. U tom smislu, kritičari poput Cranea i Eby roman često analiziraju
upravo iz perspektive aktivnosti nasuprot pasivnosti epistemoloških/etičkih
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Dreiser je bio gotovo pa opsjednuti pitanjem toga jesu li siro
mašni sami ‘krivi’ za svoj status, ili pak postoje neke jače sile
– poput seksualnog nagona ili socijalne sredine koje upravljaju
životima pojedinaca. To je i jedno od ključnih pitanja koje otva
ra u Američkoj tragediji, a ‘epizoda s pobačajem’ Dreiseru služi
kako bi pokazao nedosljednost u moralnom prosuđivanju boga
tih i siromašnih. Dreiser ovdje ne govori ono što čitatelj već zna
– pobačaj je bio ilegalan – već razvija moralnu kritiku činjenice
da je čak i percepcija grijeha i grešnika određena socijalnim sta
tusom a ne djelima i ponašanjem ljudi. Obzirom na njihovo siro
maštvo, Clyde, a posebno Roberta, predstavljaju dvoje grješnika
koji su počinili nezamislivi zločin. Nasuprot tome, djeca dobro
stojećih obitelji koji se zateku u istoj situaciji ne snose niti takvu
moralnu osudu niti su smatrani grješnicima, već se na njih gleda
kao na nekoga koga je snašla nesreća. Za razliku od Roberte, ko
ja je sama kriva za svoje stanje, to su naprosto nesretne djevojke
koje zaslužuju spas. Na taj način, tvrdi Eby, „Pravi seksualni
zločin kojeg Dresier razotkriva u Američkoj tragediji je državna
kriminalizacija seksualnost“ (str. 582). Siromašni su ljudi tako
ujedno percipirani i kao nemoralni prijestupnici koji se ne mo
gu savladati pred jakim seksualnim nagonima koji je ujedno i
izvor zla i nemorala. U konačnici, Dreiserova je moralna kritika
društva moguća samo zato što Dresier piše o poznatoj situaciji,
osvrćući se pritom na način na koji društvo nastoji sankcionirati
biološke impulse, a moralnu osudu relativizirati obzirom na fi
nancijski i socijalni status kojeg pojedinac ima.
Analiza je do sada pokazala da Stolnitz pretpostavlja prejedno
stavno shvaćanje kognitivne dimenzije književnih djela, prven
stveno zato što ne prepoznaje kognitivni rad čitatelja do kojeg
dolazi u susretu s djelom i zato što ne prepoznaje namjeru autoru
da u djelu istraži (a ne samo predstavi) određene okolnosti ili
fenomene. Istine predstavljene u djelu samo su polazna točka
s koje čitatelj kreće u nadogradnju svoje kognitivne ekonomi
je. Kao što primjer s Dreiserom pokazuje, autori ponekad kreću
od poznatih istina kako bi istražili okolnosti koje su dovele do
stanja stvari izraženih tim istinama. Važno je dakle zapaziti da
istine koje izvlačimo iz književnosti, ako već i jesu poznate, ipak
mogu kognitivno doprinijeti čitatelju.
Prema drugoj interpretaciji AKP, istine koje nalazimo u djelu
dostupne su nam i iz nekih drugih izvora. Prema najjačoj verzi
djelatnika odnosno načina na koji sile socijalne atmosfere i socijalnog statu
sa formiraju, podržavaju i (u Hurstwoodovu slučaju uništavaju) pojedince.
Videti: Crane, G. (2007) The Cambridge Introduction to the Nineteenth-Cen
tury American Novel, Cambridge University Press; Eby, C. V. Theodore Dre
iser and the Force of the Personal, in: Companion to American Fiction 18651914, eds. Lamb R. P. and Thompson, G. R. (2005), Blackwell, pp. 572-585.
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ji argumenta, zastupnik književnog kognitivizma mora objasniti
zbog čega bi se čitatelj okrenuo primjerice Faulknerovim djeli
ma da nauči nešto o južnjačkoj kulturi i socijalnim okolnostima
Amerike, kada postoji cijeli niz povijesnih i  socioloških knjiga
koje se time bave. Prema nešto slabijoj verziji, ono što nauči
mo iz književnosti već znamo, primjerice iz osobnog iskustva,
školovanja ili svjedočanstva drugih ljudi, stoga nam književnost
nije potrebna za učenje.
Koliko je ovaj argument jak najviše ovisi o tome u kojoj mjeri
netko smatra da kognitivna dimenzija djela određuje ili doprino
si sveukupnoj estetskoj vrijednosti djela. Oni književni kogniti
visti koji drže da je književnost vrijedna isključivo zbog znanja
koje nam daje imat će najviše poteškoća umanjiti jačinu AKP2:
ukoliko je znanje dostupno na druge načine, tada ništa u samoj
književnosti ne opravdava njezinu posebnost niti vrijednost.
Ovdje, međutim, neću braniti takav stav; moja je perspektiva
epistemološka (što znači da me primarno zanima znanje koje
književna djela generiraju) a ne estetska (dakle, ne bavim se pi
tanjem toga u kojoj mjeri kognitivna dimenzija doprinosi estet
skoj). Drugim riječima, postaviti problem na način na koji to
čine anti-kognitivisti (zašto čitati književnost a ne znanstveno
djelo) nije nužno jedini način na koji možemo pristupiti ovom
problemu. Inzistirati na isključivosti takvog pristupa bilo bi po
grešno i zato što bi se time zanemarivala činjenica da i u drugim
situacijama u kojima dolazi do transfera znanja možemo oda
brati manje pouzdanog informatora i tvrditi da nešto znamo a
da pritom nismo konzultirali epistemološki najbolji izvor infor
macija. Često primjerice prihvaćamo svjedočanstvo drugih ljudi
ne znajući jesu li (ili zbog čega su) oni najbolji izvor spoznaje i
informacija o temi o kojoj govore.
Međutim, može se postaviti pitanje toga na koje se točno znanje
misli pod znanjem odnosno spoznajama koje književnost gene
rira, a koje ne smije biti trivijalno da bi bilo vrijedno. Primjeri
ce, može se tvrditi da to što nam djelo daje neke informacije o
svijetu, sabrane u činjenične opise koji nam mogu biti nepozna
ti, zapravo nije dovoljno vrijedno znanje da bi opravdalo jedin
stvenost književnosti; ono što želimo jest da nam književnost
prenese znanje koje ni na koji drugi način, niti iz jednog drugog
izvora, ne bismo mogli dobiti30. Takav se kognitivni doprinos ne
bi mogao nazvati trivijalnim i takav bi kognitivni doprinos bio
jedinstven.
Moja verzija književnog kognitivizma nije toliko jaka, odnosno,
smatram da ljestvicu ne moramo postaviti tako visoko. S jedne
30 Zahvalna sam Elviu Baccariniu na ovoj sugestiji.
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strane, epistemološka analiza koju ovdje provodim primarno ci
lja na to da pokaže vrijednost kognitivnog doprinosa onih djela
koja se, djelomično ili u potpunosti, oslanjaju na spoznaje koje
čitatelj već ima. S druge strane, smatram da je književnost kog
nitivno vrijedna čak i ako spoznaje koja nam daje nisu na ovaj
način jedinstvene. Štoviše, takav mi se zahtjev čini problema
tičnim iz sljedećih razloga. Prije svega, ostaje pitanje koje bi to
bilo znanje koje je do te mjere jedinstveno; radi li se ovdje o uvi
du u moralni problem, psihološka načela, političke režime, so
cijalne okolnosti? Ukoliko je književnost posebno vrijedna zato
što nam daje jedinstveni uvid u neki moralni problem ili dilemu,
zašto ne bismo mogli tvrditi da filozofsko djelo ne može generi
rati jednako vrijedan uvid? Iako su sve glasniji oni filozofi koji
odriču filozofiji takvu mogućnost i tvrde da književnost ovdje
ima prednost, takav stav ima i svojih protivnika. Dalje, i u ovom
slučaju originalnost takvog znanja opet će ovisiti o čitatelju i
njegovom iskustvu. Uz to, ukoliko smo pretpostavili da književ
nost govori o svijetu i čovjeku, tada je barem načelno moguće
da će i takvo jedinstveno znanje biti dostupno drugim putem,
primjerice preko osobnog iskustva ili svjedočanstva o osobnom
iskustvu. Dakle, ne samo da je nejasno koje bi to znanje bilo do
stupno samo preko umjetnosti; jednako je nejasno i zašto bi ono
bilo dostupno samo na taj način.31
Naposljetku, analiza do sada pokazuje da je i AKP3 (istine ko
je možemo dobiti iz književnosti su nam dobro poznate, toliko
da su trivijalne) potpuno neutemeljen. Ukoliko i postoje djela
koja ne nude ništa više od trivijalne istine, ona neće generirati
kognitivni rad kod čitatelja, no u tom slučaju govorimo o po
jedinačnom djelu a ne o književnosti općenito, što Stolnitzeva
argumentacija sugerira.

Važnost kognitivne dimenzije iz perspektive čitatelja
Započeli smo ovaj rad vrlo jednostavnom tezom o tome da nam
književnost govori nešto o svijetu i čovjeku. Ključni prigovor
ovoj tezi na koji smo se ovdje usredotočili bio je argument iz
kognitivne poznatosti, koji se temelji na ideji da to što nam knji
ževnost govori nije ništa što već ne znamo, zbog čega je kog
nitivnoj dimenziji prijetila opasnost da ne bude vrijedna nego
trivijalna. Na nekoliko smo načina pokušali oslabiti ovaj prigo
vor. Teza o osvjetljenju i kognitivnom učvršćivanju upravo je i
31 Čini se da je mnogo bolji odgovor na ovakav prigovor estetski. Dilman (nav.
djelo) među ostalima brani tezu prema kojoj upravo udaljenost čitatelja od
teksta i situacije opisane u tekstu (udaljenosti u smislu nemogućnosti djelo
vanja i utjecanja na događaje) omogućuje čitatelju da se usredotoči na doga
đaje na racionalniji i smireniji način i u takvim okolnostima on može kogni
tivno profitirati.

32

IRIS VIDMAR
inzistirala na važnosti onoga što čitatelj već zna, dakle onoga što
unosi u djelo. Razradom AKP-a (AKP1-3) dalje smo pokazali
neosnovanost anti-kognitivističke pozicije, barem sa stajališta
epistemologije; dodatni su argumenti potrebni da bi se i estet
ski obranila kognitivna dimenzija. Sada nam ostaje da se pitamo
zašto nam je uopće bilo važno pokazati da anti-kognitivist grije
ši? Drugim riječima, zašto je kognitivna dimenzija književnosti
važna, ako ne zato da bi utemeljila ili ojačala estetsku vrijednost
djela?
Odgovor na ovo pitanje mora uključivati i čitatelja, dakle kog
nitivnog spoznavaoca koji, prema modelu kojeg ovdje branim,
u susretu s književnošću ostvaruje određeni kognitivni dobitak.
Stolnitz i ostali anti-kognitivisti potpuno zanemaruju čitatelja i
njegovu kognitivnu ekonomiju, pod čime podrazumijevam ne
samo znanje koje već ima već i kognitivna stanja do kojih dolazi
u susretu sa književnim djelom32. Umjesto spoznavaoca koji od
ređeno znanje unosi u proces čitanja i koje se u procesu čitanja i
promišljanja o djelu obogaćuje, produbljuje i generira novo zna
nje (obzirom na ono što sam nazivala indirektnim kognitivnim
učinkom), Stolnitz pretpostavlja čitatelja koji je recepcijski ne
aktivan, u smislu da susret s književnim djelom ne potiče nove
kognitivne procese. No takav je stav pogrešan. Važno je uočiti
nekoliko teza ovdje. Prije svega, ne želim tvrditi da će svaki či
tatelj iz svakog (kognitivno vrijednog) književnog djela izvući
određeni kognitivni dobitak; ponekad zaista čitamo prvenstveno
s namjerom da zadovoljimo neke druge interese koji se ne mo
raju poklapati s epistemološkom potragom za znanjem, ponekad
propuštamo uvidjeti kognitivni potencijal kojeg djelo nudi, po
nekad odbijamo upustiti se u revidiranje stavova iz određenih
psiholoških ili emocionalnih razloga. No unatoč tome, pogrešno
je tvrditi da nikada neće doći do kognitivnog napretka.
Pitanje je naravno kada je djelo kognitivno vrijedno. Prema te
oriji koju ovdje branim, to se pitanje ne može odgovoriti na ra
zini općenitosti. Vjerujem (ali ovdje neću ponuditi argumente
u korist toga stava) da su kanonska književna djela, ona koja
32 Nažalost ovdje nemam prostora detaljnije govoriti o epistemološkoj vrijed
nosti ovih stanja, no dovoljno je napomenuti da ih suvremena epistemologi
ja – prvenstveno Duncan Pritchard, Jonathana Kvanviga i Waynea Riggsa
– prepoznaje kao jednako vrijedna kao i znanje, ili barem kao instrumentalno
dovoljno važna (zbog njihova doprinosa znanju) da im se pripiše vrijednost.
Pod tim kognitivnim stanjima podrazumijevam razumijevanje, osvješćivanje,
formiranje hipoteza kojima se nastoji dati smisao iskustvu koje proživljava
mo, promišljanje o aspektima problema koje dovodi do revidiranja stavova,
uočavanja uzročno-posljedičnih veza i slično. O načinu na koji književnost
pomaže postizanju ovih stanja videti: Vidmar, I. Literary Cognitivism and
Epistemic Aims, u: Beogradsko-riječki susreti: zbornik filozofskih radova, ur.
Arsenijević, M. (2013), Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerzi
teta u Beogradu, Beograd.
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smatramo djelima vrhunske umjetnosti kognitivno vrijedna, da
predstavljaju nepresušni izvor znanja i razumijevanja o svije
tu i čovjeku i da svakom čitatelju nude potencijal za kognitivni
rast. No ovdje ću ‘kognitivno vrijedno djelo’ ipak definirati iz
perspektive koja je internalna čitatelju; smatram da je to jedini
način da se izbjegne problem trivijalnosti i odgovori na pitanje o
tome koji su stvarni kognitivni dobici čitatelja.
Već smo rekli da pitanje o tome što je trivijalno ovisi o znanju
koje čitatelj unosi u djelo. Deterministička slika svijeta koju Ho
uellebecq razvija u Elementarnim česticama možda će zvučati
trivijalno filozofu koji je upoznat s metafizičkim raspravama o
determinizmu i slobodi volje, no svakako će predstavljati novo
i nepoznato znanje čitatelju koji nema takvu filozofsku pozadi
nu. Filozofski aspekti Grimiznog slova mogu biti nezanimljivi
nekome tko djela čita usredotočujući se na povijesno-sociološke
aspekte puritanske kulture i etičkih obrazaca ponašanja karakte
rističnih za Puritance.
Kako će čitatelj reagirati na djelo, koji njegovi aspekti će mu
biti zanimljivi i koji će generirati daljnji kognitivni rad ovisit
će i o interesima, preferencijama i emocionalnom stanju čita
telja i upravo će oni u značajnoj mjeri određivati kakav će uti
sak (i utjecaj) djelo imati na čitatelja. Ukoliko čitatelj u djelu
ne prepozna nešto što odgovara njegovim interesima, dilemama,
problemima i potrebama, vjerojatno će se manje angažirati oko
nastojanja da izvuče kognitivne beneficije iz djela, iako naravno
to ne znači da čista radoznalost prema novim iskustvima koja su
u djelu opisana ne mogu sami po sebi generirati i potaknuti kog
nitivni angažman od strane čitatelja.33 Jenefer Robisnon (2010)
branila je sličan stav u raspravi o emocionalnom odgovoru na
fikciju i njezina nam teorija pomaže da dalje oslabimo oštricu
trivijalnosti time što uočavamo svojevrsnu osjetljivost čitatelja
prema onome što čita – upravo će takva emocionalno-kognitiv
na pozadina usmjeriti interes čitatelja prema nekim aspektima
djela. Razlog zbog kojeg se možemo emocionalno i kognitivno
povezati s likovima u romanu, a time i njihovu ‘situaciju’ pove
zati s našom, jest taj što u njihovom ponašanju prepoznajemo
isti obrazac racionalnog djelovanju usmjerenog ka ispunjavanju
ciljeva kao i kod ljudi.
Važno je ovdje naglasiti i to da kognitivni dobitak može ali i ne
mora biti sastavni dio nekih drugih interakcija koje nude poten
33 Mnogi su autori skloni tvrditi da će zbog estetskih svojstava i zadovoljstva
koje književnost pruža ovaj interes biti pobuđen i onda kada kod čitatelja izo
staje ovaj aspekt osobnog interesa za problem kojeg djelo otvara. U konačni
ci, ove dvije ideje nisu si protivne; ovdje naprosto navodim aspekte književ
noga iskustva koji mogu utjecati na to kako će čitatelj kognitivno reagirati na
djelo.
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cijal za kognitivni rast i stjecanje znanja. Dokumentarni film,
osobno svjedočanstvo, znanstveni rad, ukoliko su epistemološki
pouzdani izvori spoznaje, imaju potencijal prenijeti znanje koji
međutim ne mora biti ispunjen. U tom smislu, književnost kao
izvor spoznaje nije ništa manje epistemički vrijedna od nekih
drugih praksi kojima priznajemo kognitivnu vrijednost, a pri
govori koji se njoj upućuju mogu se jednako legitimno uputiti i
drugim praksama.
Još jedan aspekt koji može doprinijeti tome je li djelo trivijalno
ili ne jest i sama tema kojom se autor bavi. Na jednoj općenitoj
razini, možemo govoriti o univerzalnim temama, koje nadilaze
prostorno-vremenske aspekte djela i dotiču se onoga univerzal
noga u ljudskome iskustvu. No isto tako, djela se mogu baviti i
situacijama (političkim, socijalnim, ekonomskim) koje su speci
fične za određeno vremensko razdoblje ili prostor34. U tom slu
čaju, kada se okolnosti promijene i teme prestanu biti od interesa
a rješenja koja nude općeprihvaćena, i kognitivna dimenzija – ili
neki njezini aspekti – može postati trivijalnom. Ovakva je stroga
podjela možda pregruba; svakako se bezvremenske teme mo
gu razvijati i paralelno s tematikom koja je specifična za dano
vrijeme i prostor. Primjerice, Zločin i kazna jednim se dijelom
bavi pitanjem socijalnih okolnosti specifičnih za određeno vre
mensko-prostorno razdoblje (Sankt Petersburg, sredina šezdese
tih godina devetnaestoga stoljeća), no na jednom drugom nivou,
Dostojevski otvara pitanja od bezvremenskog značaja koja nisu
vezana za prostor i vrijeme, poput pitanja psihološkog učinka
krivnje i mogućnost kajanja i oprosta grijeha.
Naposljetku, moramo se zapitati i o tome koliko je opravdan
i koliko je trajan utjecaj kognitivnih procesa koje susret s dje
lom potiče. Nekoliko je stavova o ovom pitanju. Sa stajališta
književnog kognitivizma, najoptimističniji je Philip Kitcher ko
ji tvrdi da se koncepti koji se razvijaju u susretu s književnim
djelom uklapaju u pozadinsku shemu vjerovanja i stavova koje
osoba zastupa i da imaju isti opravdavalački status kao i kon
cepti do kojih osoba dolazi u sklopu svojeg iskustva35. Nasuprot
34 Dominic Head (Head, D. (2002) The Cambridge Introduction to Modern Bri
tish Fiction, Cambridge: Cambridge University Press) analizira pedeset go
dina književnog stvaralaštva britanskih pisaca (razdoblje od 1950. do 2000.
godine) ističući kako roman pruža posebnu vrstu uvida u najvažnije aspekte
socijalne i kulturalne povijesti. Teme romana koje analizira isključivo su po
vezane sa socijalnim, gospodarskim, političkim i ekonomskim okolnostima
specifičnima za ovo vremensko razdoblje, a uključuju, između ostalih, i pita
nja socijalne stratifikacije poslijeratne Engleske, razvoj feminizma i post fe
minizma, multikulturalizam, reforme obrazovnog sustava, političke aspekte,
razvoj novih tehnologija i njihov utjecaj na međuljudske odnose.
35 Kitcher, Ph. (2013) Deaths in Venice: The Cases of Gustav von Aschenbach,
Columbia University Press.
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tome, Peter Lamarque ističe kako nemamo razloga pretpostaviti
(niti se ponašamo kao) da su ljudi koji čitaju na bilo koji način
pametniji ili sposobniji rješavati životne dileme od onih koji ne
čitaju36. Anti-kognitivisti nerijetko ističu prolaznost kognitivnih
(i emocionalnih) stanja do kojih susret s književnim djelom i
specifičnim problemom kojeg ono otvara dovodi, ili može do
vesti. Jedan od najistaknutijih primjera toga jest sentimentalni
roman iz američke književnosti koji je upravo i ciljao na to da
pobuđivanjem jakih emocija izmanipulira čitatelja za prihvaća
nje određenih stavova koje je zagovarao. No i bez takvog ‘na
mjernog’ manipuliranja, pitanje o tome kakav je stvarno kogni
tivni učinak književnosti je legitimno i kognitivist mora na njega
odgovoriti. Elvio Baccarini ovdje nudi odgovor koji se zasni
va na prihvaćanju svojevrsnoga ekvilibrijskog modela znanja,
sličan Kitcherovu ali ublažen koherentističkim ograničenjima
koja su inače na snazi kod teorija opravdanja koje se temelje
na koherentističkom modelu37. U tom smislu, istine, stavovi i
svjetonazori koje djelo zagovara ne prihvaćaju se (i ne odbijaju)
automatski, već im čitatelj pristupa po modelu reflektivnog ekvi
librija, na način da ih prosuđuje obzirom na njihovu uklopljenost
u sveukupni sustav vjerovanja koja već ima.
Tvrdili smo da je jedan od distinktivnih kognitivnih dobitaka
dostupnih čitatelju iz književnih djela razumijevanje. U samoj
je prirodi razumijevanja ovakva koherentistička struktura koja
se ne može reducirati na istinitost i opravdanje. Razumijevanje
nije povezano s istinom na način na koji znanje jest i za razliku
od znanja, ono nije konačno, već dolazi u stupnjevima. Iz tog je
razloga književnost posebno vrijedan instrument za dolaženja
do razumijevanja: različita književna djela koja se bavi sličnim
problemskim temama mogu nam pokazati problem iz različitih
perspektiva od kojih svaka može doprinijeti tome kako čitatelj
razumije dotični problem.38
36 Lamarque, P. Learning from Literature, in A Sense of the World: Essays on
Fiction, Narrative and Knowledge, eds. Gibson, J., Huemer, W. and Pocci, L.
(2007), Routledge, pp. 13-23.
37 Baccarini, E. (2010) Reflective Equilibrium, Art, and Moral Knowledge,
Proceedings of the European Society for Aesthetics, no. 2, pp. 20-33.
38 Ovdje ponovno možemo uzeti kao dobar primjer književni opus Theodorea
Dreisera i način na koji svako od njegovih djela pristupa fenomenu ame
ričkog sna i socijalne stratifikacije. U Sestri Carrie taj je problem prikazan
iz perspektive uzdizanja (Carrie, Drouet) odnosno padanja (Hurstwood) na
društvenoj ljestvici moći, u Američkoj tragediji pitanje socijalnog položaja i
financijskog uspjeha vezuje se uz osobnu superiornost dok siromaštvo pred
stavlja moralni neuspjeh. Ideja je dakle da svako djelo otkriva nove segmente
određenog fenomena. Kao još jedan primjer možemo navesti različite per
spektive koje djela nude čitatelju. Primjerice, Zločin i kazna, Grimizno slovo
i Kralj Lear svako na svoj način polemizira pitanje osobne krivnje, odgo
vornosti i pokajanja, nudeći tako čitatelju mogućnost da dođe do cjelovitijeg
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Zaključak
Ključni problem kojim smo se ovdje bavili jest bio argument iz
kognitivne poznatosti, prema kojem je književnost kognitivno
trivijalna. Na nekoliko smo načina pokazali da je ovaj argument
pogrešan. Pokazali smo da su književna djela u načelu prebogata
sadržajem i temama koje otvaraju da bi uopće bilo plauzibilno
tvrditi da nude samo ono što čitatelj već zna. U nekim sluča
jevima, pokazali smo, autori se namjerno oslanjaju na ono što
je čitatelju poznato kako bi istražili okolnosti koje su do toga
dovele. Pokazali smo i da one istine koje su već poznate mogu
biti kognitivno relevantne, što dovodi do određenih kognitivno
vrijednih stanja poput osvješćenja ili razumijevanja. Naša nam
je usredotočenost na čitatelja, ali i na okolnosti u kojima je djelo
nastalo,  pokazala i da samo pitanje o tome kada je djelo trivi
jalno gubi svoj smisao budući da je ‘trivijalnost’ relativizirana
obzirom na (pred)znanje koje čitatelj ima i obzirom na teme koje
su u djelu otvorene a koje mogu izgubiti na važnosti i značaju
(pa i postati trivijalne) u nekim drugim okolnostima.
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TRUTHS AND TRIVIALITIES OF LITERATURE
Abstract
The central claim in this paper is that literature is cognitively valuable
as it offers specific cognitive benefits to the readers. This claim – which
I call the intuitive attitude regarding cognitive dimension of literature
– is defended against one very specific objection according to which
literature offers knowledge already familiar to the reader, which makes
it cognitively trivial. This objection – which I call argument from
cognitive familiarity – is analyzed from the epistemic point of view,
and not, as usually in literary aesthetics, from the aesthetic one. The
analysis shows that there are significant cognitive benefits which are
available even in those cases where we are already familiar with the
knowledge that the work imparts.
Key words: triviality argument, cognitive value of literature,
understanding
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КЊИЖЕВНОСТ, ИСТИНА И
ЦЕНЗУРА
Сажетак: У раду се истражује однос књижевности и истине по
лажењем од претпоставке да овај однос у великој мери одређује
данашњи интерес публике за одређено дело, интерес књижевне
критике и маркетиншке промоције. На примеру листе најчита
нијих књига у 2013. години показaно је у којој мери самопредста
вљена истина дела утиче на интерес публике али и у коликој мери
очекивање познате истине обликује дела. У закључку рада долази
се до става да истина на себе преузима својеврсну улогу цензуре
колико и аутоцензуре дела у настајању.
Кључне речи: истина, српска књижевност, цензура, најчитаније
књиге

Књижевност и све у вези са њом опседа проблем истине.1 И
тако је од самог почетка размишљања о књижевности. Од
нос између истине и књижевности (формулисан као истина
књижевности, књижевна истина, откривање или сазнавање
истине у књижевном делу, вредносни или критички суд о
књижевности формиран у зависности од поверења у њену
истинитост...) непрекидно се успоставља без обзира на то
да ли ће бити оспораван или величан, препознат као важан
или сматран ирелевантним. Неретко се, у зависности од тога
какав се однос успоставља према истини књижевног дела,
прави избор или успоставља хијерархија између дела: јед
ноставније речено, реч је о избору између, рецимо, реализма
и романтизма, лирске песме и историјског романа схваће
1 Рад је настао у оквиру пројекта „Аспекти идентитета и њихово облико
вање у српској књижевности” (178005) који финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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ног као дело које познаје своју референцијалност, између
истине потврђене у лектири дискурса образовног система и
њеног изневереног лица у, на пример, первертованом педа
гошком роману, између неограниченог поверења у књижев
но дело или његовог одбацивања као утицајног у изградњи
идентитета.
Сусрет истине и књижевности је само једно од места на ко
јима истина сусреће своје атрибуте, магнетски их привлаче
ћи уз себе. Истина атрибуте привлачи у оној мери колико је
сама нестабилна. Било би важно пратити једну лингвистич
ку статистику о близини истине и њених атрибута не само у
књижевности већ и у језику у најширем смислу. Да ли би ре
зултати потврдили да истина може да опстане без атрибута?
Уверени смо да се то не би десило. Истина уме да буде гола,
једна, горка, јединствена, невероватна, божја, једноставна,
поетска, неугодна, последња, апсолутна, релативна, универ
зална, национална, историјска, огољена, окрепљујућа, сле
па, болна, права, варљива, немогућа, чињенична, заводљи
ва, тајанствена... али и књижевна. У промењеном односу
атрибута и истине, у једној истини књижевности уместо у
књижевној истини могли би да буду очувани последњи тра
гови никад до краја досегнуте и увек изнова оспораване ау
тономије књижевног дела и целoкупног поља књижевности
– тада не би истина одређивала књижевност већ би књижев
ности било остављено поље слободе да не зависи ни у својој
генези ни у својој рецепцији од истине најчешће схватане
као подударност исказа и света чињеница.
Пречесто је, дакле, однос према истини и однос према књи
жевности. Однос поверења или неповерења у књижевност
гради се на основу схватања истине и могућности да она бу
де присутна у књижевном делу. Музе, бог, узорно, реалност,
несвесно, историјско или релативно али и митско, рели
гијско, поетичко, психолошко, идеолошко или филозофско
представљају поља у којима књижевност проналази јемство
своје истине. Наравно, процес истовремено тече двосмер
но: дискурс књижевности се обликује у складу са захтевима
владајућих дискурса колико их и обликује али и преобража
ва – управо су времена преображаја владајућих дискурса и
оријентири историје књижевности која их региструје како
би оправдала своје постојање и разлику у односу на дру
ге књижевне дисциплине. До Платона је могуће поверење
између песничког дела и његовог митског референта, рели
гијска књижевност неће нас интересовати уколико немамо
поверење у подударност књижевног и његовог религијског
референта, експериментални роман поверење проналази у
свом методу, надреализам у директном преношењу мисли...

41

ЖЕЉКО МИЛАНОВИЋ
Рекло би се да књижевност и није могућа без односа пове
рења у њену истинитост.
Како нам је намера да у овом раду говоримо о односу књи
жевности и истине, сматрамо да је важно кренути од анали
зе односа читалаца у Србији према истини књижевног дела,
односно од покушаја да уочимо да ли се интерес укуса фор
мира у зависности од обећане истине – да ли се до истине
долази кроз дијалог са делом или се обећању беспоговорно
верује. Заобилазећи утицај курикулума али и дугог трајања
схватања књижевности као кључне симболичке радње у ус
постављању колективног идентитета, чини нам се важније
да се у садашњем времену уочи веза између дела и публи
ке (колико и веза између публике и дела) која је одређена
ауторско-медијским посредовањем колико и променама у
култури насталим после пада Берлинског зида и свега оног
што је после тога уследило. Наша је претпоставка да управо
од односа дела према истини, очекиваног односа поверења,
који све чешће подразумевају читаоци али и аутори и крити
чари, зависи будућност књижевности.
Михаил Берг (Михаил Берг), када говори о статусу руске
књижевности, каже да се у Русији деведесетих година 20.
века десио нагли преображај положаја књижевности у соци
јалном пољу тако да „инерција рецепције до дана данашњег
оцењује то дешавање као катастрофу”.2 Берг као разлоге
нестајања логоцентричне (текстоцентричне) оријентације
руске културе које се одиграло касније и далеко болније од
истоветне промене у западноевропским и северноамерич
ким културама, види у следећем: промењени су захтеви ма
совног потрошача, укинута су цензорска ограничења, опало
је интересовање за религију, победило је либерализам, све је
снажнија конкуренција других поља, „укључујући повећа
ње моћи средстава за масовно информисање”.3 Берг разлоге
овакве промене дели на оне који су последица припајања
Русије светском културном простору (ми бисмо пре рекли
да су они резултат глобализације) и на специфично руске
међу којима се налазе следећи фактори: у совјетском пери
оду речи је био наметнут идеолошки подтекст, социјални
статус масовне културе и научних дисциплина је унапређен,
увећана је разноврсност извора забаве, информација и си
стема вредности (тако је сужена област општих интересова
ња), сужено је и идеолошко поље и повећана вредност уоби
чајеног живота, односно реч је о промени „очекивања у вези
2 Берг, М. (2011) Литературократија, Београд: Службени гласник,
стр. 271.
3 Исто, стр. 272-273.
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са иновативношћу културе, књижевности и уметности, када
друштво више не рачуна да ће од културе добити готов мо
дел за обликовање живота, него се саглашава са процесом –
који се одвија, наравно, не само у Русији – потискивања кул
туре из сфере озбиљног живота у сфере недељне забаве”.4
На пољу културе у Србији такође се деведесетих година
20. века одиграла значајна промена – непрекидна јадиковка
над културом до данас не престаје. Установе културе, изда
вачке куће (чине се посебно гласним) али и појединци не
прекидно јадикују над лошом културном политиком држа
ве захтевајући већа средства. Веома су ретки гласови који
би проблематизовали учешће државе и њеног идеолошког
апарата у настајању културе у потпуности подржане држав
ним новцем. Неки од разлога који су довели до губитка ло
гоцентризма у Русији присутни су и у Србији – конзумент
масовне културе променио је своја очекивања са ширењем
телевизије, радија, интернета и штампаних медија; цензор
ска ограничења једнопартијске државе су постепено слаби
ла да би привидно потпуним нестајањем (преобликовањем
свог присуства) отворила пут компензацији запостављеног
националног идентитета; масовна култура је омасовљена
до крајњих граница – њен социјални статус је померен ка
афирмативном вредновању; научне дисциплине су добиле
своје место у масовним медијима кроз повећано присуство,
рецимо, политичких аналитичара, социолога, економиста и
других експерата – наравно, ово је праћено огромном на
јездом квази-стручњака који су успели да подрију и само
ткиво Универзитета. Религијско је врло успешно пронашло
своје место у савременој култури, посебно у књижевности
па је данас могуће говорити о религиозној књижевности ко
ја окупира све већи део књижевног поља.5 Са друге стране,
присутни су и бројни али далеко мање видљиви покушаји
скретања са главних културних и уметничких токова. Кул
тура у Србији, захваћена глобалним процесима, одговара
опису Арџуна Ападураја (Arjun Appadurai): „Главна осо
бина данашње глобалне културе је политика узајамног на
стојања истости и разлике да једна другу канибализују и на

4 Исто, стр. 274.
5 До овога је дошло због несигурног положаја истине у постмодерни. Га
дамер, Х. Г. (Hans-Georg Gadamer), противећи се неутрализацији истине
у поезији, каже да она обећава истину: „Није нимало случајно што се
Гадамеров појам обећања које текст носи најбоље разуме на примеру ре
лигиозног текста” (Kvas, K. (2011) Istina i poetika, Novi Sad: Akademska
knjiga, str. 69).
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тај начин успешно пониште двојну идеју просветитељства о
тријумфалној општости и побуњеној посебности”.6
Литературоцентричност се односи на ослабљени положај
књижевности у сусрету са конкурентским пољима. Међу
тим, док литературоцентричност слаби, увећава се прису
ство и појачава утицај књиге. Ламент над опадањем тиража
књижевних дела праћен је огромним бројем аутора – често
се чује да има више или бар једнако писаца колико и читала
ца. Ипак, нека дела имају велике тираже које достижу понај
више захваљујући социјалном статусу њиховог аутора који
је створен честим присуством у медијима али и чињеници
да се дистрибуција књига великог тиража обавља преко рас
прострањене мреже продаје новина.
Народна библиотека Србије објављује резултате најчита
нијих књига у библиотекама током једне календарске го
дине.7 Заиста, у већини случајева је реч о књигама а не о
књижевним делима. Последња објављена листа најчитани
јих књига, коју можемо сматрати и репрезентацијом чита
лачког укуса схваћеног у најширем смислу, садржи веома
симптоматичне знаке. Међу 25 најчитанијих књига у 2013.
години заиста је највише књига а најмање књижевних де
ла која би била изузета од анализе њиховог односа према
истини.8 На листи је највише аутора који су професионално
6 Apaduraj, A. (2011) Kultura i globalizacija, Beograd: Biblioteka XX vek,
str. 70.
7 Награда за најчитанију књигу додељује се од 1973. године (први до
битник је био М. Црњански за Роман о Лондону; међу добитницима се
налазе М. Лалић, М. Булатовић, Д. Ћосић, А. Тишма, М. Ковач, С. Се
ленић, Д. Албахари, Д. Медаковић, М. Селимовић, М. Павић, Д. Не
надић... (листа је доступна на адреси http://www.nb.rs/pages/article.ph
p?id=8976)). Године 2006. је промењен начин додељивања награде на
иницијативу тадашњег управника Народне библиотеке Србије, Сретена
Угричића, тако да се између 25 најчитанијих књига бира најбоља која
није само најчитанија већ поседује уметничке, научне, културне и про
светне вредности али и професионални квалитет продукције и опреме.
Угричићева иницијатива је полазила од става да „није могуће институ
ционално раздвојити одговорност за статистичку стручну евиденцију
од одговорности за промоцију вредности” (Писмо Сретена Угричића о
редефинисању профила награде, www.nb.rs/pages/article.php?id=8976, 1.
3. 2014. године).
8 На листи је 26 наслова јер се на последњем месту налазе два наслова са
истим бројем поена: Велики рат, Александар Гаталица; Писмо госпође
Вилме, Јелена Бачић Алимпић; Дуге ноћи и црне заставе, Дејан Стојиљ
ковић; Симеонов печат, Вања Булић; Јованово завештање, Вања Булић;
Сјај у оку звезде, Љиљана Хабјановић Ђуровић; Година прође, дан ни
кад: дневник једне робије, Жарко Лаушевић; Дуговечност: комендија del
arte, Светислав Басара; Блиставо и страшно. Део 2, Беким Фехмиу; Ти
си мени све, Весна Дедић Милојевић; Bonavia, Драган Великић; Тамо
далеко, Вук Драшковић; Via Romana, Вук Драшковић; Знамење анђела,
Дејан Стојиљковић; Друга књига: дневник једне робије, Жарко Лауше
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повезани са телевизијом, било да су телевизијски водитељи
и новинари или редовни гости забавних емисија (Јелена Ба
чић Алимпић, Вања Булић, Весна Дедић Милојевић, Исидо
ра Бјелица, Бранкица Станковић), глумци и један редитељ
(Жарко Лаушевић, Беким Фехмиу, Емир Кустурица). На ли
сти се налазе и један политичар и писац (Вук Драшковић),
ауторке популарних књига (Љиљана Хабјановић Ђуровић,
Марија Јовановић), „човек који зна”9 (Дејан Лучић), писци
Светислав Басара, Александар Гаталица, Драган Великић,
Зоран В. Момчиловић, Владимир Арсенијевић и Дејан Сто
јиљковић. Најчитанији писац је А. Гаталица што је свака
ко последица НИН-ове награде додељене за роман Велики
рат. Дакле, међу најчитанијим књигама налазе се дела (8
од 26!) само шест писаца које књижевна критика препознаје
као уметнички релевантне без обзира на њихове међусобне
разлике или осцилације у вредновању њихових дела.10
Већина најчитанијих књига у Србији 2013. године рачуна
на истинитост свог дискурса било да то чини својим жан
ровским опредељењем, било да књижевна критика или сам
издавач у практичним критикама књиге говори о њеној
истинитости. Две књиге Жарка Лаушевића, (ауто)биограф
ске књиге Бекима Фехмиа, Исидоре Бјелице и Бранкице
Станковић јасним жанровским опредељивањем су саморе
презентоване као истините. Остале књиге се препоручују
као места привилеговане истине јер откривају „скривену
вић; Mein Kampf, Светислав Басара; Пола душе: историјска мелодрама
заснована на маштањима о вечитој љубави и историјским подацима из
архива, Весна Дедић Милојевић; Безнадежна празнина: роман, Зоран
В. Момчиловић; Лет: роман, Владимир Арсенијевић; Авато или Жена
последњег деспота: полицијски Твитер роман, Исидора Бјелица; Сунце
мени, сунце теби, Весна Дедић Милојевић; Кинеска освета, Дејан Лу
чић; Звуци из подморнице: роман, Марија Јовановић; Спас, Исидора Бје
лица; Сто јада, Емир Кустурица; Инсајдер, моја прича, Бранкица Стан
ковић. Листа је преузета са адресе www.nb.rs/pages/article.php?id=23418,
1.3.2014. године.
9 http://www.dejanlucic.net, 2.3.2014. године.
10 Важно је напоменути да је рецепција Љиљане Хабјановић Ђуровић у
књижевној критици веома противречна и креће се од непризнавања
било какве вредности до беспоговорног афирмисања (два текста вео
ма упечатљиво говоре о томе: Ivanović, N. (2000) Zaposedanje Drugog
i manipulacija ženskim pismom, Reč br. 59/5, Beograd, str. 199-243. као и
Стојилков, А. Византија и савремено женско писмо у Србији: положај
жене у византијском друштву, у: Византија у (српској) књижевности
и култури од средњег до двадесет и првог века, приредио Бошковић,
Д. (2013), Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, стр. 197-213.)
Судећи по временској дистанци од тринаест година између ова два тек
ста и с обзиром на то да сама Љ. Хабјановић Ђуровић одриче вредност
књижевне критике, питамо се да ли је присутност ове ауторке и вели
ка читаност њених књига религиозне тематике довела у искушење и
академску критику.
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истину о једној несвакидашњој војвођанској породици” (Ј.
Бачић Алимпић), њихови јунаци разоткривају заверу „која
се дешава на [sic!] и око Свете Горе” или откривају „тајну
скривену у цртежима и монограмима” (В. Булић), садрже
одговоре на питања „како нас Дух Свети надахњује и ис
пуњава... како да будемо спремни за Осми дан” (Љ. Хабја
новић Ђуровић), служе као место препознавања жена „које
су биле остављене” (В. Дедић Милојевић), приближавају се
„и историјској и уметничкој истини о нама, некадашњима
и садашњима” (В. Драшковић), љубавне приче у њима су
засноване на „историјским подацима из архива” (В. Дедић
Милојевић), прелазе све границе „у потрази за истином”
(И. Бјелица), уводе нас „у тајне масона, њихових обичаја,
скривеног начина говора, система скупљања информација и
утицаја на догађаје, у механизме обавештајних служби, њи
хових обмана и манипулација свешћу” (Д. Лучић), не могу
да се пореде „ни са једном другом књигом по искрености,
емоцијама али ни великом броју тајни и рецепата које аутор
ка открива” (И. Бјелица). Ни дела вредних књижевника нису
избегла повезивање са истином, па тако Стојиљковићеви ју
наци „кореспондирају са оним што знамо о њима из сачува
них староставних списа” а историчари их неће драматично
оспоравати или навелико хвалити, Басарин роман разоткри
ва „лице и наличје нашег менталитета” а Арсенијевић уво
ди „галерију историјских личности”.11 У овом последњем
случају, када приметимо да увођење историјских личности
у Арсенијевићевом роману има везе са очекиваном истином
дела не бавимо се анализом самог дела већ указујемо на оно
што је постало преовладавајући став о српској књижевно
сти а то је чињеница да се сваки књижевни контакт са исто
ријом нужно реализује као истинит.12
11 Сви претходни цитати преузети су са адресе http://knjigainfo.com,
2.3.2014. године.
12 Однос српске књижевности и историје је веома често успостављан при
вилеговањем историјског. Тако, Јован Деретић каже да је српска књижев
ност „у свим периодима свог постојања [...] у историји налазила главни
а понекад скоро једини предмет” као и да „историчност, нефикционал
ност, као формативно начело има значајну улогу и у новој књижевности,
иако је ова заснована на систему у којем фикционалност представља
темељни принцип” (Деретић, Ј. (1983) Историја српске књижевности,
Београд: Нолит, стр. 18, 19). Са друге стране, Љ. Хабјановић Ђуровић
своје неограничено поверење у истину књижевности али и историје
преноси и на Александру Стојилков која ће самој Љ. Хабјановић Ђуро
вић препустити да говори о истинитости својих дела: „Духовни циклус
чине истините приче о истинитим догађајима и ликовима, има контуру
коју мора да следи. Недопустиво је измишљати о историјским лично
стима” (цитирано према Стојилков, А. нав. дело, стр. 210). Упечатљив
пример данашњег односа између историјске и књижевне истине пред
ставља и текст Радоша Љушића о Басарином роману-сотији, Почетак
буне против дахија. У овом тексту Љушић о Басари говори као о писцу
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Полазећи од става да је истина „једно од средишњих фи
лозофских, књижевно-теоријских и естетичких питања”,13
Корнелије Квас у својој веома прегледној студији о схватању
истине код Платона, Аристотела и Хорација није пропустио
прилику да говори и о савременим последицама Платоновог
и Аристотеловог схватања истине. Квас разликује пет мо
дела истине у књижевности (миметички, епистемолошки,
етички, модел аутентичности и фигуративни модел).14 Да
кле, истина у књижевности је присутна било да књижевно
дело кореспондира чињеничној или парадигматској ствар
ности, води до знања путем виртуелног искуства, доноси
морална сазнања, поистовећује искреност са истином или у
својој фикционалности садржи сазнајну функцију. Свих пет
модела истине у књижевности могуће је препознати у већи
ни најчитанијих књига 2013. године и то без посебног хер
менеутичког напора: паратекстуални знаци (дневник, исто
ријска мелодрама, моја прича, успомене, брутално искрен
запис, полицијски Твитер роман), социјално препознатљив
статус аутора који је потврђен присуством у медијима који
претендују на монопол истине, религијска референцијал
ност као и маркентишко-рецензентски одломци који не за
обилазе да скрену пажњу на истинитост дела – довољно су
речити.15 Истина у њима се најчешће представља као чиње
нична (у оквиру миметичког модела) или као комбинација
других модела истине (на пример, национално парадигмат
ска, сазнајна и морална код В. Булића). Већина књига са ли
сте зна да „чињенична истина је оно што продаје дело“ као и
да ће „публика опростити грешке уметности, и чак пропусте
у приповедном поступку одржавања напетости у изношењу
овакве врсте истине”.16

„спорних” знања, који својим „измишљотинама” обешчашћује и смрт
свеца, незналици која не познаје ни „елементарне чињенице”, који по
ред незнања поседује и „самомржњу сопствене повести”, представнику
пијаних приповедача, средњошколцу који блати народ и његову пове
сницу а све зато што се „није поигравао историјом свог народа” већ ју
је „на недопустив начин злоупотребио” (Љушић, Р. Басарине историо
графске баханалије, Летопис Матице српске, књ. 487, св. 1-2, стр. 225).
13 Kvas, K. нав. дело, стр. 9.
14 Исто, стр. 44-52.
15 Могла би се упутити замерка оваквом начину анализе да не разликује
књижевна и некњижевна дела међу најчитанијим књигама. Међутим,
већина књига са листе, било да су жанровски позициониране у стабил
ним књижевним жанровима (роман, приповетка) било да се позициони
рају у области граничних жанрова ((ауто)биографија, дневник, успоме
не) не узмиче пред својом нелитерарношћу већ је подстиче, оправдано
или не.
16 Abot, H. P. (2009) Uvod u teoriju proze, Beograd: Službeni glasnik, str. 232.

47

ЖЕЉКО МИЛАНОВИЋ
Инсистирањем на истини и њеним привилеговањем у књи
жевном делу ствара се процеп у уметничком кроз који про
дире конкурентски дискурс: књижевност се повлачи пред
најездом истине. Књижевно дело би да преузме улогу ду
ховних наука, па и да само постане њихово дело јер хипо
стазира све своје интересе ка једном – преношењу, открива
њу, показивању и, изнад свега, учвршћивању истине.
Гадамер, када говори о истини у духовним наукама, подсећа
нас на императив који се може данас у Србији препознати
као неприкосновено наметнут: „Притисак интереса при
вреде и друштва оптерећује науку”.17 До оваквог закључка
Гадамер долази полазећи од става да духовне науке следе
образац развоја природних, као и да „увид у условљеност
свег сазнања од историјских и друштвених моћи које покре
ће савременост, не значи само теоријско слабљење нашег
поверења у сазнање, него и стварну немоћ нашег сазнања
насупрот снагама воље столећа”.18 Због тога су духовне нау
ке стављене у „службу тих тенденција и процењују се према
моћи коју њихова сазнања значе у друштвеном, политичком
или неком другом смислу. Тако оне појачавају утисак који
моћ оставља на њих”.19 Ако у једној култури преовлада укус
за истином и ако та истина жели да се реализује у делу које
себе самопредставља као књижевно, неизбежно се дешава
повлачење књижевног. Књижевно поље се само привидно
не сужава јер га попуњавају многобројне истине које ре
флектују утицај моћи на њих али и одржавају ту исту моћ.
Гадамер је недвосмислен кад говори о притиску који изну
тра напада духовне науке: „оне су саме у опасности да сма
трају истинитим оно што одговара интересима тих сила”.20
Ако се књижевност поистовети са духовном науком или по
потреби увек са неком другом јер се од ње захтева истина
која потврђује позиције друштвене моћи, беспредметна би
била расправа о истини у књижевном делу – кад моћ очеку
је истину, очекивање ће и бити испуњено у непроблемати
зованом консензусу који је данас могућ једино уз медијско
посредовање, односно уз слеђење економске логике „књи
жевне и уметничке индустрије која, тргујући културним
добрима као било којим другим, даје предност дифузији,
тренутном и пролазном успеху који се мери нпр. тиражима,
и задовољава се прилагођавањем већ утврђеним захтевима

17 Гадамер, Х. Г. (1996) Похвала теорији, Подгорица: Октоих, стр. 48.  
18 Исто.
19 Исто.
20 Исто, стр. 52.
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купаца”.21 Пјер Бурдије (Pierre Bourdieu) примећује и да, на
супрот „антиекономској” економији чисте уметности која не
ствара дела за публику већ својим делима мора да је створи,
налази се комерцијални пол на коме су дела која одговарају
„претходно постојећој потражњи и у претходно утврђеним
облицима (подвукао П.Б.)”.22 Судећи по листи најчитанијих
књига у библиотекама у Србији, истина обликује потра
жњу док жанрови који су традиционално прихватљивији
као судови истине ((ауто)биографија, успомене, дневници)
уз готово неизбежно присуство религијских референата али
и документационе подлоге (историја) успевају да преобли
кују и роман и, у највећем броју случајева, укључе га у по
ље моћи,23 пристајући тако на непромењивост стања у коме
„поља производње у култури заузимају подређени положај у
оквиру поља моћи”24 и не уочавајући да „наративна фикција
много више времена троши у потврђивању наших илузија
него што доприноси новом сазнању”25.
Економије производње и потражње истине у књижевном по
љу се међусобно подстичу у истој мери колико их подстиче
моћ и настале су али и нарочито интензивиране као после
дица многобројних узрока међу којима доминирају промене
унутар политичке моћи и настанка политичког друштва у
коме на упражњено место једнопартијског уређења може да
дође свако онај ко, на било који начин, задобије наклоност
медија и преимућство у производњи и одржавању симбо
личке стварности. Преобликовањем политичке моћи прео
бликован је и однос државне контроле над пољима културе
и медија тако да данашњи закони о јавном информисању и
култури не познају цензуру и ограничавање слободе изра
жавања осим у њиховом негирању – они гарантују да ин
формисање не подлеже цензури и да постоји слобода у кул
турном и уметничком изражавању. Борис Буден каже да је
заборав и порицање цензуре (за коју се верује да је изгуби
ла смисао са падом комунизма, смештена у социјалистичку
21 Бурдије, П. (2003) Правила уметности. Генеза и структура поља књи
жевности, Нови Сад: Светови, стр. 204.
22 Исто, стр. 205.
23 Видели смо да Деретић каже како историчност (нефикционалност) има
формативну улогу и у књижевности којој је фикционалност темељна. Та
историчност, наставља Деретић, јавља се „у више различитих облика,
од којих су два посебно значајна: првоме припадају документарно умет
нички жанрови, који се стварају на граници историје и књижевности,
а другоме оне књижевне композиције у којима је главна тема историја
било народа у целини било појединих његових делова“ (Деретић, Ј. нав.
дело, стр. 19).
24 Бурдије, П. нав. дело, стр. 309.
25 Abot, H. P. нав. дело, стр. 246
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прошлост и тако одвојена од садашњости) идеолошка прет
поставка сећања на њу.26 У данашњим околностима, може
се поставити и питање да ли је заборав цензуре (која се из
мешта у својеврсне хибернотерапијске расправе о прошлим
временима или у расправе које би да повежу прошлост и
садашњост)27 идеолошка маска њеног интензивираног при
суства у новим облицима?
Цензура је тачка у којој се књижевност и истина сусрећу на
најболнији могући начин јер цензура у свом трајању никада
није рачунала искључиво на истинитост већ, и то у много
већој мери, на свој утицај у спречавању настанка нових дела
која би била њен предмет интереса. Другачије речено, цен
зурисати се може појединачно дело али је то слаба утеха на
спрам могуће опасности од настанка других дела. Цензура у
време свог институционалног порицања може да проистек
не једино из очекивања публике, из замишљеног вредносног
паноптикума једног друштва. Говорећи о два случаја у који
ма су читаоци подигли тужбе против писаца у Словенији,
Марко Јуван каже да је реч о симптому који указује на то
да књижевност крајем 20. века губи своју аутономију и сво
ју драж, да се слива у простор штампаних и електронских
медија, као и да књижевност данас мора да друштвено про
верава садржај својих имагинарних простора суочавајући
га „са другим дисциплинама и језицима који културу пуне
значењима и представама” са којима „мора да се споразуме
ва и о томе шта је истина и шта је правилно”.28 Реч је о пер
спективи која не обећава не само да ће књижевност сачувати
своју аутономију већ ни то да ће њена аутономија и моћи
да буде предмет расправе јер је цензура заборављена идео
лошким триком. Цензура је превласт очекиваног дискурса,
оног дискурса који није и неће бити проскрибован као супро
тан било коме и било чему. Цензура и није могућа без исти
не. Тамо где постоји моћ која контролише истину, цензура
26 Buden, B. i Žilnik, Ž. (2013) Uvod u prošlost, Novi Sad: Centar za nove me
dije, str. 68-69.
27 Тако, на пример, Персида Лазаревић Ди Ђакомо говори о парадоксал
ном доприносу цензуре у време Аустро-Угарске (имала је значајан ути
цај на српску културу) као и о тектовима у листу Бетон које тумачи као
делатност гејткиперса. Међутим, пита се ова ауторка, зашто Бетон не
доноси и листе политички подобних писаца и не нуди нове перспекти
ве? (Lazarević Di Giacomo, P. Paradoksi (ne)zvaničnih cenzura in: Kultu
ra bez cenzury (?) eds. Czaplińska, J. i Modelska-Kwaśniowska, A. (2010),
Opole: Uniwersytetopolski, pp. 87-100). Рекли бисмо да се може постави
ти и другачије питање: да није било цензуре и таквог њеног доприноса,
како би данас изгледала српска култура као и да ли је нужно очекивати
решења од критике...
28 Juvan, M. (2011) Nauka o književnosti u rekonstrukciji, Beograd: Službeni
glasnik, str. 216.
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има своја велика очекивања што је данас видљиво широм
света када државе забрањују парцијално или у целини при
ступ интернету, Твитеру или Јутјубу или када организације
које би да буду једини заштитници јавног морала или по
литичке коректности утичу не само на приступ штампаним
или електронским садржајима већ и на њихово настајање и
доступност. У жељи да саботира идеолошке претпоставке
сећања на цензуру, Буден свој разговор са Ж. Жилником за
почиње подсећањем на дело М. Шумаша (Murray Schumach)
The Face on the Cutting Room Floor: The Story of Movie and
Television Censorship (1964) у којој се успоставља веза из
међу развоја филмског бизниса и успона цензуре и каже да
је „цена масовног прихватања саобразност са моралом ма
се”.29 Ако је превентивна цензура са проналаском штампе
омогућила проверавање рукописа пре одласка у штампу, ако
је цензура штитила „табуе, филтрирала репрезентације, чу
вала канон, моћ друштвено кохезивних, владајућих дискур
са и издвајала одступајуће гласове који би могли да посеју
семе јереси и непокорности”,30 тешко је не сумњати у њено
присуство данас. Цензура после проналаска штампе је има
ла готово улогу „хардверског” инжењеринга (не дозволити
штампање, спречити дистрибуцију). Није тешко замислити
да у времену права цензура добије и „софтверске” облике
– можда наши програми за унос текста науче да се противе
нашим мислима. Наравно, није нам намера да говоримо о
омиљеној антиутопијској теми која предвиђа заверу против
слободе већ да укажемо на промену у стратегијама цензуре:
моћ тежи заокруженом, завршеном и непроблематизованом
обликовању јавних дискурса. Та моћ се огледа и у изједна
чавању књижевног дела и књиге – на листи најчитанијих
књига налазе се, додуше у далеко мањем броју, и књижевна
дела. Да ли је ово изједначавање последица ранијег лите
ратуроцентричног друштва насталог идеолошким диктатом
или увод у будуће друштво у коме се од неименоване али
незванично и, медијским присуством, (не)институционали
зоване цензуре много очекује? Када је 1979. године суђено
Предрагу Чудићу за роман Људске слабости, Врховни суд
Србије је одлучио да поистовети роман и књигу, књижев
но дело и штампану ствар: штампаним стварима се може
судити да износе неистините тврдње које могу да изазову
узнемирење јавности, док књижевна дела, иако изазива
ју утисак нелагодности, не могу бити процесуирана.31 Ако
29 Цитирано према: Buden, B. i Želimir, Ž. нав. дело, стр. 71.
30 Juvan, M. нав. дело, стр. 218.
31 Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. II. 83/79 у: Čudić, P. (2013) Ljudske sla
bosti, Beograd: Levo krilo, стр. 161-164.
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књижевност инсистира на својој истинитости, на одбијању
да буде дело, већ се представља искључиво као књига исти
не и, ако је тако испуњено очекивање читалачке публике
поистовећене са јавношћу, не жели ли сама књижевност да
буде одведена на оптуженичку клупу?
Књижевност данас се налази пред Прокрустовим вратима
јер зна да ако је превисока у односу на кревет – биће скра
ћена, а ако је прениска – биће растегнута. Књижевност пред
вратима моћи мора да одлучи да ли ће прихватити ризик
аутономије или ризик својих недостатака. Ако прихвати ау
тономију не може се надати укључивању у економску ло
гику, ако прихвати недостатке које упорно настоји да ком
пензује својом самопрокламованом истинитошћу може да
се нада милостима економије. Важно је подсетити се да је
Прокрустова убиства зауставио Тезеј тако што га је сместио
на кревет и започео мерење.
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LITERATURE, TRUTH AND CENSORSHIP
Abstract
The paper deals with the relationship between   literature and truth,
taking as a point of departure an assumption that the relationship is
to a great extent determined by the current interest of the public in
certain work, interest of literary critics and marketing promotion. The
example of the 2013 list of bestsellers shows an extent to which a selfpresented truth of a work has an impact on the interest of the public,
as well as to what extent the expectations as to the truthfulness shape
works of literature. In the conclusion of the paper a view is taken that
the truth assumes upon itself a kind of a role both of censorship and
auto-censorship of the work that is being written.  
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A SADA NEŠTO POTPUNO
DRUGAČIJE:
AMERIČKA UMJETNOST I
*
AMERIČKA POLITIKA
Sažetak: Moja je osnovna premisa da pristupanje političkoj književno
sti kao narodnom izričaju američke demokracije nudi ključnu prednost
za kritički pogled na pogrešnu koncepciju koju Amerika ima o sebi. Pi
tanja o dosegu građanske participacije – ili, točnije, njenoga nedostat
ka – u političkim procesima, koja se mogu pratiti sve do spin kulture,
zapravo su pitanja o stupnju do kojega je politička apatija utemeljena i
odražena u kulturi u kojoj svi sudjelujemo.
Ključne riječi: američka kultura, demokracija, nacionalni mit,
politička fikcija

1.
Na samome kraju devetnaestog stoljeća, povjerenik Ureda za
patente Sjedinjenih Država poslao je memorandum predsjedni
ku McKinleyu, savjetujući ga da zatvori ured uz obrazloženje da
je sve, što je uopće moglo biti izmišljeno, već izmišljeno.1 Zami
slite samo to – državni zaposlenik koji ima ogromnom moć piše
samoubilačku poruku kojom učinkovito preporučuje otpuštanje
samoga sebe i svojih podčinjenih u ime zatezanja remena!
1 Tekst prevela Iris Vidmar.
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Priča je toliko dobra da je godinama kružila u popularnim me
dijima. Tisak, pa radio, pa televizija, svi su je crpili. U svibnju
1987. godine Reag anovi su je pisci govora čak uvrstili u njegovo
obraćanje maturantima u lokalnoj srednjoj školi u Chattanooga,
Tennesseeu. Jednom kada ju je prihvatio Ured Predsjednika Sje
dinjenih Država – neovisno o tome što je to bio onaj predsjednik
kojega je njegov službeni biograf opisao kao ‘očito bedastog’ –
priča je zaživjela, usmenom se predajom a poslije i internetom
širila zemljom dobijajući na vjerodostojnosti svaki put kada bi
se njome paradiralo kao dijelom američke povijesti.2
Međutim, ona to nije bila.
Državni službenik koji je navodno tako loše savjetovao McKin
leya bio je Charles Holland Duell, voditelj Odjela za patente
između 1898. i 1901. godine, koji je potom prešao u privatnu
odvjetničku praksu i kasnije postao jednim od federalnih sudaca
Sjedinjenih Država. Problem je u tome što – kao što su povjesni
čari potvrdili van svake, osnovane i neosnovane sumnje – nema
ni trunčice dokaza da je Charles Holland Duell ikada napisao
nešto poput tog znakovitog memoranduma3. Unatoč tome što se
cijelo jedno stoljeće ta priča prihvaćala sve do Ovalnog Ureda,
ona nema nikakve osnove u povijesnoj činjenici. Ona je nevje
rodostojna. Izmišljena. Ukratko, ona je veliki klasik američke
političke fikcije.
Na drugom kraju spektra organizirane, ili kako se Will Rogers
običavao šaliti, neorganizirane politike, nalazimo drugačiju
vrstu američke političke fikcije. Ovdje ćete naići na umjetnička
djela koja na jedan ili drugi način pokazuju srednji prst roman
tičarskoj ‘umjetnost radi umjetnosti’ estetici, prije no što zasuču
rukave kako bi uvježbavale pučku demokraciju – ili, kako već
bilo, revizionističku povijest.
Ukoliko bi morali pokazati ikonički primjer ovog tipa politič
ke fikcije, mnogi bi čitatelji mogli ukazati na Džunglu Upto
na Sinclarea, to monumentalno djelo američkog pisma. Roman
američkog pisca objavljen u Americi priča je koja odjekuje
socioekonomskim prizvucima: nepovoljne okolnosti imigrant
skih radnika koji crnče za minimalac u klaonicama Čikaga kra
jem devetnaestog stoljeća. Ovdje se međutim problemi počinju
gomilati.

2 Morris, E. (1999) Dutch: A Memoir of Ronald Reagan, New York: Modern
Library, str.  579. Za primjer neprestanog obnavljanja mita o Uredu za patente
videti: The Economist 13 (April 1991), str. 83.
3 Videti: Sass, S. (1989) A Patently False Patent Myth, Skeptical Inquirer
(Magazine for Science and Reason) 13, Amherst, New York, p. 310-313.
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Za početak, iako se Sinclairov klasik obično svrstava među po
litičke romane, on zapravo malo toga govori o politici, posebno
u samo-cenzuriranoj verziji kanoniziranoj u više od osamsto iz
danja diljem svijeta. Zaista, izbacivanjem gotovo svih referen
ci na socijalizam i Socijalističku stranku Amerike – počevši sa
prilagodljivom biografijom njezina nekadašnjeg vođe Eugenea
Debsa – kako bi privukao pažnju komercijalnog tiska, Sinclair
je pretvorio roman o radničkoj klasi u roman o industriji paki
ranja mesa. O tome svjedoči i žalopojka koju je objavio poslije
objavljivanja romana, u kojoj tvrdi da je ciljao u srce nacije, a
greškom pogodio u njen želudac.
No ipak, Džungla teško da je tipična fikcija obzirom da je u nje
noj pozadini sedmotjedno istraživanje činjenica po čikaškim
klaonicama Armoura, Swifta i Morrisa koje je Sinclair – istra
živački novinar za socijalistički magazin The Appeal to Reason
(Pozivanje na razum) – proveo. Toliko je zapravo fundamental
na bila njegova dokumentaristička estetika za njegovu koncep
ciju umjetnosti da ju je učinio kamenom temeljcem u svojem
manifestu „My Cause” 1903. Tri godine kasnije, prebolijevajući
rane koje si je sam zadao u Džungli, sa žaljenjem je ustvrdio da
je njegova pogreška bila u tome što je pretpostavio da fikcija čini
život a ne život fikciju.
Sve je ovo bilo da bismo pokazali da izjednačiti američku po
litičku fikciju sa prozom socijalnog usmjerenja koju pišu Ame
rikanci i koja se objavljuje u Sjedinjenim Državama od samog
početka nije obećavajuće. Uzmite prvi roman koji vam padne u
ruke. Planet za predsjednika Alistaira Beatona majka je svih sa
tira o Sjedinjenim Državama, monitor administracije Geogea W.
Busha i njegove opsjednutosti svjetskom hegemonijom. Između
žestokih političkih verbalnih napada i pučkoga govora servira
noga u majstorskoj izvedbi Marka Twaina u jednom od njegovih
‘objesite ih visoko’ raspoloženja, ova burleska o Bijeloj Kući ne
može biti više američka no što jest. A ipak, napisao ju je Škot i
objavljena je izvan Sjedinjenih država.
Ovakvo je pogrešno sparivanje još i dramatičnije kada se radi
o izjednačavanju fikcije i novelističke proze. Rap, ovaj najčišći
američki žanr kulturalnoga izričaja po samoj je svojoj prirodi
protukulturan, opozicijski i politički, i to sa učestalošću i pravil
nošću koja je daleko od slučajne. Ipak, neovisno o tome koliko
zaštitnica zaklanjala vid i ometala sluh pred najvećom eksplozi
jom rimovane američke poezije od doba Harlemske renesanse,
nitko ne bi mogao zamijeniti riječi rap pjesama sa narativnom
prozom.
Na sličan način ispod kritičkog radara ostaju i političke kari
kature i crtići, udruženi slikovni duhoviti komentari koji sva
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kodnevno zabavljaju i poučavaju čitatelje milijuna novina, ma
gazina i priloga. Šale su ozbiljne u politici – Thomas Nagel to
je pokazao jednom i zauvijek kada je okrenuo javno mnijenje i
javne tužitelje protiv karizmatičnog ‘Šefa’ Demokratske stranke
Tweeda. No sve i dok crtaju i razdjeljuju političko tijelo za našu
zajedničku zabavu i poučavanje, nitko ne može zamijeniti sliko
viti okvir za narativnu prozu.
Što se toga tiče, čak ni najuspješnija politička fikcija u povi
jesti američke umjetničke zabave, koja je gledatelje stjerala u
kut sinergijom slike, govora i glazbe, ne spada pod književnu
prozu. Bez ispričavanja, ukopana u politiku i političku povijest,
Zapadno je krilo liberalno posuđivalo iz obje domene, počevši
od ‘chicken suits’ epizode vezane za suđenje guverneru Arkan
sasa za izbore 1992. pa do obustave Vlade krajem 1995. godine,
za vrijeme Clintonova sučeljavanja sa Gingrichom.   
Upravo je ovaj visoko oktanski spoj političkih činjenica i fikci
je doprinio obožavanosti ove sapunice o Bijeloj kući za više od
deset milijuna gledatelja koji su sedam godina svaki tjedan pra
tili seriju obilježenu nagradama Emmy. Ova je politička fikcija
doista odradila domaću zadaću, sa Aaronom Sorkinom, glavnim
piscem i umom cijele serije, koji je okupio cijelu grupu stalno
zaposlenih istraživača, ojačanom DD Myersom, prvim tajnikom
Clintonova odbora za medije i Peggy Newman, koja je pisala
govore za Busha starijeg koji su bili savjetnici scenarija. Brojne
je epizode u kasnijim sezonama napisao Eli Attie, Goreov čo
vjek za pisanje govora.
Kako istina nije ništa čudnija od fikcije, Zapadno krilo stvorilo
je čak i političku povijest 2006 godine, kada je britanskim kon
zervativcima doslovno dalo recept za njihovu kradimice izvede
nu pobunu protiv Tonya Blaira. U ključnoj epizodi oproštajne
sezone, demokratski zakonotvorci pretvaraju se da su napustili
Capitoll Hill netom prije glasanja o istraživanju matičnih sta
nica, nasamarivši tako Republikanskog govornika, uvjerenog u
pobjedu, da pozove na glasanje. „Tako smo došli na ideju”,  po
tvrdio je kolovođa britanskih članova parlamenta koji je ukrao
ovu taktiku, „bilo je to izravno inspirirano Zapadnim Krilom”.4
Život imitira umjetnost i na mračnije načine. Samo pitajte ko
medijaša Reggie Browna o njegovom iskustvu koje potpuno
odgovara onome iz političkog filma Franka Capre Meet John
Doe koji je i sam repriziran u Warrenovu Beattyjevu političkom
političkom Bulworthu. U ljeto 2011 Brown je odrađivao svoju
gažu imitirajući Obamu na konferencijama Republikanskih vo
4 Carlin, B., George, J. and Helm, T. (2. Feb 2006) Blair’s whips fooled by
West Wing plot, The Telegraph 2 online http://www.telegraph.co.uk/news/
uknews/1509435/Blairs-whips-fooled-by-West-Wing-plot.html.
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đa, šaleći se kako uz crnog oca i bijelu majku Predsjednik  mora
slaviti samo pola mjeseca Povijesti Crnaca.
Jednako je tako nasrnuo i na VIP Republikance, Romneya, Gin
gricha i Pawlentya, pokazavši da i jedne i druge tretira na isti
način. No čini se da je prešao granicu kada je nastavio sa skečom
o miljenici Tea Movement pokreta, Michele Bachmann. U tom
je trenu Reggie Brown susreo Johna Doea, kada je njegov mi
krofon nasilno iskopčan iz struje a sam je komičar bio ispraćen
s pozornice uz zvukove sve glasnije i glasnije glazbe. Je li ovo
slučaj protuustavnog narušavanja slobode govora ili loš ukus za
šale? Sami prosudite.

2.
Političko govorništvo, bilo u obliku bombastičnih obećanja, iz
bornih letaka, političkih dokumenata, stranačkih manifesta, slu
žbenih izvješća o kampanjskim donacijama, obraćanja kongre
su, pa čak i razmetanja bombastičnim frazama zapljuskuje bi
račko tijelo očitovanom svrhom govorenja istine, potpune istine
i ničega osim istine. A ipak, s pravilnošću koja nas uvijek šokira
ali nikad ne iznenadi, to pokazuje svoju pravu prirodu svaki puta
kada neka grandiozna laž – koju ni pas s maslom ne bi pojeo –
ugleda svijetlo dana.
Neovisno o tome radi li se o obećanju o zatvaranju zaljeva Gu
antanamo unutar godine dana od pobjede na izborima, o slučaju
nepostojećega Iračkog oružja za masovno uništenje na kojeg je
Bush referirao sportskom metaforom o ‘sigurnom zakucava
nju’, o lažnoj istini o tome „da ja nisam imao seksualne odnose
s tom ženom”, o tajnoj prodaji oružja Iranu kako bi se financirao
očito tajni rat kojeg je sam Kongres proglasio nezakonitim, o
eskalaciji ‘političke akcije’ u Jugoistočnoj Aziji nakon svečanog
obećanja da se to neće dogoditi, o fabriciranju razloga za oprav
danje Zaljeva Tonkin, Zaljeva Svinja, o protestu o tome ‘da ja
nisam zločinac’ izrečenom s rukom na srcu… Enciklopedija bi
se mogla ispuniti izmišljenim pričama u čiju je istinitost teško
povjerovati, a koje potpisuje najviši Državni ured.
Naravno, nije uobičajeno pristupiti govorništvu Bijele Kuće kao
književnom žanru sa vlastitim stilističkim (nepretencioznim, neintelektualnim), tematskim (demokracija, slobodno tržište) i re
toričkim (religiozno, apokaliptičko) konvencijama. Kao i u dru
gim domenama, i ovdje je ključ u namjerama: jedna vrsta fikcije
koristi pretvaranje da bi ilustrirala velike istine, druga koristi
načelo sličnosti fikcijskog i stvarnog svijeta da bi zavarala ljude.
O čemu govorim: o mitu o američkoj demokraciji. Kako su isti
cali sociolozi od Webera preko Milla do Mertona, svaki politički
sustav ima ugrađene mehanizme kompenzacije kako bi pojačao
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svoju dugovječnost i omogućio potporu za status quo. U Sjedi
njenim Državama najočitiji od ovih političkih varalica je pom
pozna povorka koja se održava svake četiri godine pod nazivom
‘predsjednički izbori’. Kako se glasači dovlače do birališta, ilu
zorno vjerujući da biraju najvišeg državnika Sjedinjenih Država,
šefovi stranaka prerušeni u izborni odbor iza zavjese orkestriraju
cijelim programom.
Ponekad, međutim, njihovo je dirigiranje zabilježeno na skrive
nim kamerama, kao što se dogodilo 2000 godine, sedmog ok
tobra u epizodi o krađi glasova. Unatoč kroničnom poremećaju
pamćenja, Amerika ipak još uvijek nije u potpunosti zaboravila
puč koja je mnogim Crnim glasačima na Floridi onemogućila
glasovanje i potakla medijski stampedo da prijevremeno progla
se Busha drugim pobjednikom i prepuste se u ruke Reaganovog
Vrhovnog Suda koji je zaustavio prebrojavanje koje bi – kao
što bi bilo ispravno – osudila Gorea na četiri godine u državnoj
instituciji bez mogućnosti pomilovanja.
Međutim, ova je epizoda Velikog Brata iz stvarnoga života sa
krila jednu još i nezgodniju istinu. Zaboravite događaje s Flori
de. Na nivou cijele države, Gore je prema glasovima ljudi osi
gurao znatnu premoć nad svojim protivnikom. Da je Amerika
zaista demokracija – da su Amerikanci zaista izabrali svojeg
predsjednika – on je trebao postati četrdeset i trećim predsjed
nikom Sjedinjenih Američkih Država. Umjesto toga, glasačko
je tijelo dobilo momka kojeg nije izabralo, momka koji je dobio
više od milijun glasova manje od svojeg protivnika. Quod erat
demonstrandum. Kao i preporuka da se zatvori Ured za patente,
i američka je demokracija jedna velika politička fikcija5.
Mit o tome da moć pripada ljudima je samo to – mit, iako po
prilično prodoran. Poput svih temeljnih mitova, na nacionalnoj
je razini propagiran putem škola, medija, Hollywooda, radija,
televizije, tiska, interneta i drugih pozornica medija i masovne
kulture. No sve dok je granica činjenica i fikcije označena nevi
dljivom tintom, Amerikanci se uživljavaju u mitove koje ne mo
gu razlikovati od stvarnosti. Idi, George Santanayana, sa svojim
tihim i pristojnim upozorenjem da su oni koji ne mogu zapamtiti
prošlost osuđeni ponavljati ju. Pomakni se i napravi mjesta za
Sama Cookea i njegovu „Ja ne znam puno o povijesti”.
Ne znam i neću znati.
U znak vremena, trenutno važeći nastavni plan za učenike u De
lawareu više ne uključuje očekivanje da se mogu „prisjetiti bilo
5 Videti: Swirski, P. (2011) American Utopia and Social Engineering in Lite
rature, Social Thought, and Political History (Transnational Perspectives on
American Literature), New York, London: Routledge, drugo poglavlje.
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kojeg specifičnog događaja ili osobe u povijesti”6. Naravno, po
vijest koje se ne moraju prisjetiti jest mitopoetska, a ne ona poli
tička nekorektna (iako politički korektna) koja je dokumentirana
u primjerice pismima Adamsa i Jeffersona. Oci Amerike uzima
ju kao samo-evidentnu istinu da su oni superiorniji običnom pu
ku na isti način na koji su Bijelci općenito superiorniji Crncima  
i Indijancima. Kao prirodni aristokrati, nesebično posvećeni jav
nome dobru, oni su i bolje opskrbljeni za posjedovanje političke
moći. Tako bar oni kažu.
Niste uvjereni? Pročitajte bilješke Jamesa Madisona s Konstitu
cijske konvencije. Delegati su neprestano napominjali kako su
trenutni problemi posljedica pretjerane demokracije, koju su na
zivali gomilokracijom. Zbog toga, ta demokracije koju imamo
ne proizlazi toliko iz Jeffersonove povelje već iz najstrastveni
jeg njenog kritičara, Patricka Henrya. Na pitanje kako je mo
guće da ona ne jamči slobodu govora, slobodu tiska ili slobodu
vjeroispovijesti, podržao je prvih deset amandmana Ustavu koji
su zajednički poznati kao Povelja prava.

3.
Svi znaju da je američka politika o ekonomiji, glupost. Ali malo
njih shvaća da je, kada je riječ o ekonomiji, svatko jednako glup.
Prisjetimo se kolovoza 1993. godine Newt Gingrich, vodeći Re
publikanac na čelu uskoro Republikanske kuće, prisvojio si je
ulogu egzorcista Clintonove politike ‘porezi i budžet’ osuđujući
ju kao put izopačenih i zlih. Ovo povećanje poreza, negodovao
je, „ubiti će poslove i dovest će do recesije, a recesija će otjera
ti ljude s posla u nezaposlenost i zapravo će povećati deficit.”7
Stručnjaci poput Philla Gramma, predsjednika uprave Senate
Banking koji je prije bio profesor ekonomije, ponavljaju ovaj
apokaliptički scenarij dodajući vlastite nagovještaje mraka i
očaja:
Kupujemo nepovratnu kartu za recesiju. Večeras ovdje predviđam
da, ukoliko prihvatimo ovaj zakon, američka će ekonomija posta
jati sve slabijom a ne jačom, za četiri godine deficit će biti veći a
ne manji od ovoga danas.

Dogodilo se upravo obratno. Osnažena budžetom, ekonomija je
rasla sto i petnaest mjeseci, što je najduži neprekinuti period ra
sta u povijesti Sjedinjenih Država. Za vrijeme Billaryevih osam
godina u Ovalnom uredu, s otvaranjem dvadeset i dva milijuna
novih radnih mjesta nezaposlenost se smanjila za četiri posto,
6 The Ecconomist (2011).
7 Ovaj citat i citat koji slijedi preuzeti su iz Conason, J. (2003) Big Lies: The
Right Wing Propaganda Machine and How it Distorts the Truth, New York:
Thomas Dunne, str. 78.

60

PETER SWIRSKI
što je više nego za vrijeme Reagana i Busha Prvoga zajedno. Uz
to, ako ste ipak na strani milijunaša i milijardera, korporacijsko
bogatstvo raslo je ubrzanim korakom (dot-com mjehurić raspao
se 2001).
Istina je da je nacionalna ekonomija tako velika, tako kom
pleksna i posljedično, tako nepredvidiva, da čak ni stručnjaci
često ne znaju o čemu govore. Obzirom na to, sasvim je oprav
dano dovoditi u pitanje premise laissez-fairea, čak i toliko da
su sukcesivne Demublican administracije od toga ionako radile
sprdnju. Svaki put kada se dostigne kritična točka, razmetljiva
tržišna ekonomija razotkrije se kao ono što zaista jest: velika
američka politička fikcija.
U studenome 2006. godine šefovi triju velikih automobilskih
kompanija ponizno su u Bijeloj kući tražili zaštitu – a time i in
tervenciju – jer se nisu mogli nositi s azijskim i europskim proiz
vođačima. Sve se to odigralo nakon što su ustrajno i s podsmje
hivanjem odbijali preusmjeriti se s mini-kombija i sportskih vo
zila koji su trošili velike količine goriva na ekonomska hibridna
vozila. Krajem 2008 godine njihov je socijalistički program
odobren od strane Republikanske administracije koja je navod
no bila za laissez-faire.
Otprilike u to vrijeme, Bush i Cheney povlačili su rukav beskič
menjačkih zakonodavaca u Kongresu kako bi sedamsto milijardi
dolara otišlo financijskim institucijama kojima je bila potreban
financijski fiks. Na ovaj je način desnica bismarckovske Bijele
kuće počinila najveću intervenciju u banke i kompanije za zaj
move u povijesti. Dodajući uvredu na povredu, istovremeno s
time što su porezni obveznici takvim potezom bili osuđeni još
desetljećima otplaćivati takve opscene svote, multimilijunašima
poput Romneya i multimilijarderima poput Buffeta omogućeno
je da plaćaju najmanji porez u naciji.
Što se dogodilo s laissez-faireom? S konkurencijom slobodnog
tržišta? S time da se Vlada drži dalje od poslovanja? Godine
2012, dok je diljem zemlje pjevao svoj uvježbani politički go
vor, Romney je učinkovito oporekao vladu Sjedinjenih Država
oporekavši redistribuciju dobara kao ‘potpuno stran koncept’.8
Šest mjeseci prije toga, taj je isti Romney u rodnom Michiga
nu doživio neuspjeh kada su se radnici auto-industrije okrenuli
protiv njega zbog toga što je – pazite sad ovo – ostao uz tržišnu
ekonomiju i glasao protiv davanja golemih kredita velikim pro
izvođačima automobila.
U zemlji monitarista koji podupiru ekonomski sustav Miltona
Friedmana ne isplati se novčano investirati u ono za što se zala
8 BBC vijesti: „Obama: Mitt Romney griješi”.
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žeš. Amerika dijeli obilne čekove najvećim kapitalistima, uklju
čujući, simbolički, Banku Amerike, ali slobodno tržište ne dola
zi na svoje niti na nivou naroda. Među gomilom primjera, jed
nako nam dobro može poslužiti onaj iz 1937, protekcionistička
akcija taksi kočijaške službe grada New Yorka. Lobiranjem pred
Tammany Hallom, ograničen je broj taksija čime je onemoguće
no potencijalnim konkurentima da uđu na tržište i ponude niže
cijene, što je nanijelo povredu ne samo javnosti nego i svima ne
zaposlenima koji su u doba depresije tražili posao u taksi službi9.
Optužujući svetišta na kojima stoji republika, povjesničar Cha
rles Austin Beard dokumentirao je doseg do kojeg su Ustavna
konvencija, pa čak i sam Ustav uvjetovane interesima elite koja
se međusobno tapša po leđima i puši cigare. George Washing
ton bio je i najveći zemljoposjednik unutar trinaest kolonija i
najstrastveniji lobist za federalnu kompenzaciju ratne štete – po
čevši od vlastite. Njegove je tvrdnje podupro isti protekcioni
stički reket koji još od tada pripovijeda gospel ekonomista Smit
ha i Richarda.
Ovime ne poričem da ‘nevidljiva ruka’ konkurencije slobodnog
tržišta ne može funkcionirati kako bi trebala. Ali to je moguće
ako i samo ako je cijeli niz uvjeta zadovoljen: počevši od toga da
postoje višestruki nezavisni racionalni čimbenici koji doprinose
bogatstvu i koji imaju jednaki pristup točnim informacijama o
transparentnosti tržišta. Svi moraju trgovati pod jednakim uvje
tima, bez ikakvih barijera koje sprječavaju navalu novih kupaca
i trgovaca, bez ikoga tko bi bio dovoljno snažan da iskrivi tržište
manipulirajući cijenama.
Zapitajte se: da li su ikada ovi preduvjeti bili ostvareni u Sje
dinjenim Državama, ili igdje drugdje u svijetu? Naravno, u
usporedbi s rigidnom ekonomijom bivšeg Sovjetskog saveza i
njegovih satelitskih država, američko tržište jest slobodno. Kao
i u akademskoj zajednici, sve je stvar stupnja. Ali, na stranu s
propagandom, nacionalna je ekonomija pravilno planirana, nad
gledana, podložna intervencijama i spašavana kako bi bila u
skladu s upravljačkim politikama koje zajednički nameću Banka
federalnih rezervi i Vlada.
Baš kao i nevjerodostojna priča o zatvaranju Ureda za patente,
fikcija o samo-regulirajućem tržištu dobija na značaju svaki put
9 Njujorški taksisti u Bryson, A. and McKay, S. eds. (1994) Is It Worth Wor
king? London: PSI Publishing, p. 24; za regulirano gospodarstvo videti: Gol
din, C. and Libecap, G. D. eds. (1994) The Regulated Economy: A Historical
Approach to Political Economy, Chicago: Chicago University Press, o novcu
za velike firme videti: Schlosser, E. (2004) Reefer Madness: Sex, Drugs, and
Cheap Labor in the American Black Market, Boston, New York: Mariner,
p. 72, 100.
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kada je ispričana od strane političara na svim razinama vlasti,
neovisno o tome jesu li uopće čitali Adama Smitha. Oni koji
jesu, ubrzo otkriju da iako i jeste pozdravljao spontanu mudrost
tržišta, škotski je ekonomist inzistirao na tome da osiguravanje
ključnih javnih dobara zahtijeva jaku vladu, što je činjenica koju
neo-konzervativne ideologije tako prikladno ignoriraju.
U svome ustrajanju da svoje teorije predstavi kao matematički
pouzdanu znanost, Milton Friedman u svom djelu Kapitalizam
i sloboda umanjuje važnost činjenice da je logika laissez-faire
dobra samo toliko koliko su dobre njezine premise10. Nije on
ni jedini koji prodaje takve trikove. Sveto pismo Georgea Sti
glera, Franka Knighta, Davida Friedmana i ostalih neoliberalnih
(u današnjem žargonu neokonzervativnih) osnivača Čikaške
Škole – gurua šok privatizacije, deregulacija, radikalnih rezova
socijalnih programa – bez iznimke propušta naglasiti ‘akko’ u
pozadini njihovih racionalnih očekivanja.
Kako to da oni prolaze nekažnjeno? Prosječan čovjek koji plaća
porez nerado donosi sudove o ekonomiji i ekonomistima jer vje
ruje, i potaknut je vjerovati, da nije dovoljno pametan da shva
ti jezik i matematiku proroka. Posljedično, kada su upitani za
mišljenje, ne preostaje im drugo nego pozvati se na fraze poput
‘manje intervencije je bolje’, ‘tržišna ekonomija’, ili ‘nevidljiva
ruka’, plešući tako u ritmu Hardingova američkog sna o manje
vlade u poslu i više posla u vladi.
U međuvremenu, deregulacija bankarskoga i financijskoga tržiš
ta stvara uvjete za velike financijske slomove koji u pravilu brišu
milijarde novaca dioničke vrijednosti i otkrivaju pravu prirodu
pomoći ekonomiji slobodnog tržišta: radi se naprosto o bestsel
leru američke fikcije. I dok tu i tamo nekakav Ivan Boesky ili
Charles Keating mogu provesti nekoliko godina u kaznionici,
današnji multinacionalni pljačkaši-magnati previše su i često u
mogućnosti proglasiti bankrot i otići od velikih dugova, unište
nih kompanija i srušenih snova11.

4.
Političari su čudo evolucije: čovjekoliki izvana, školjkasti iz
nutra – bez mozga, bez muda, bez kičme. Sa školjkama dijele
i potpunu nezainteresiranost za apstraktne pojmove poput isti
10 Videti: Blinder, A. S. (2004) The Quiet Revolution. Yale: Yale University
Press, potpredsjednika Federal Reserve System i člana predsjednikovog od
bora ekonomskih savjetnika u doba Clintona, za kritiku; za napad na Fried
manove programe ekonomske strogosti i političke represije, videti: Klein, N.
(2007) The Shock Doctrine. London: Penguin.
11 Za nekonvencionalne stavove o Keatingu vidi „An Empire of the Obscene” u
Schlosser (2004).
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ne. Nije ni čudo da je pokojni George Carlin u svojim stand up
komičarskim nastupima i skečevima, u kojima se često doticao
osnovnih fundamentalnih političkih pitanja, običavao koristiti
tako puno političkih lovačkih priča u koje nitko nije vjerovao:
ako je iskrenost najbolja politika, neiskrenost mora, po sistemu
eliminacije, biti druga najbolja.
Suprotstavljajući se stavu da je politička umjetnost i loša umjet
nost i loša politika, popularni umjetnici poput Carlina dugo već
dijele pjesničku  pravdu proračunatim netočnostima i otvorenom
nepoštenju spin-mašine poznate kao Vlada. Iste godine kada je
objavio Životinjsku farmu, George Orwell slatkorječivošću je
namamio i ostale da učine upravo to podsjetivši ih na to da je
stav ‘da se umjetnost ne bi trebala miješati s politikom sam po
sebi politički stav.’12
Problem je u tome što je implicitnim izjednačavanjem politike s
političkim stavom Orwell otvorio vrata izjednačavanju politike
s apsolutno bilo čime. Školski primjer toga kako je izblijedjela
riječ na p u današnjoj akademskoj i književnoj kulturi dolazi
iz književnog dodatka Timesu, The Times Literary Supplement,
tog kolovoskog krojača ukusa. Ne tako davno objavljen je u
njemu prikaz kolekcije kratkih priča suvremene američke spi
sateljice Lorrie Moore. Autorica članka prelazi izravno na bit
stvari: ključna priča u kolekciji nije ništa drugo do li ‘potpuno
politička’13.
Nesumnjičavom čitatelju južnjački ton, poznat kao pozivanje na
sukob i svađu, mogao bi prizvati viziju američkih izabranih VIP
osoba, ključnih figura korporacija ili zakonodavnih igrača koji
kroje svoje planove za dobrobit, ili kako već zna biti, ne dobro
bit nacije. Ali nije tako. Kao što i sam prikaz pokazuje, dotična
priča ništa ne govori o tome kako politički proces vode politički
znanstvenici, stratezi u odborima za političku akciju, mislioci
u nevladinim organizacijama, politički analitičari, novinari ko
ji svoje mišljenje izražavaju u političkim tjednicima, i na kraju
i sami političari – ukratko, svi oni čija radna titula svjedoči o
njihovoj upletenosti u politiku.
Što je to onda što priču čini u potpunosti političkom? Radi se
zapravo o pravoj banalnosti: priča se bavi rasnim, socijalnim i
ekonomskim nepravednostima. Time se naravno bave i mnoge
druge, „Thidwick the Big-Hearted Moose, Yertle and Turtle,
više-manje svaka književna fikcija koja postoji. Činjenica da je
12 Orwell, G. Why I Write, in: The Complete Works of George Orwell, vol. 18.
Smothered Under Journalism, ed. Davison, P. (1998) London: Secker and
Warburg, p. 316-321.
13 Kelly, A. (2 Maj 2008) Welcome to America: Lorrie Moore’s fiction as a na
tional register, The Times Literary Supplement 2 , str. 19.
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Dr. Seuss pisao potpuno političku fikciju može biti iznenađuju
ća, no ipak, ex falso quodlibet.
Nebrojeno je mnogo analognih primjera književnih kritičara ko
ji dolijevaju vodu u političarevo vino14. Na svakog Gore Vidala
dolazi desetak interpretatora koji jedva čekaju staviti etiketu na
gotovo svaki književni proizvod u ime radikaliziranja akadem
skoga diskursa i čineći ga manje irelevantnim za društvo u cje
lini. Nažalost, kako je sve više i više sociokulturnih proizvoda
tretirano kao političko – transrodna erotika, ekokritička mito
grafija, seoska fantazija, čak i reklamiranje proizvoda – sam je
naziv izgubio svako značenje.
Druga strana ovog procesa je marginalizacija kritičkih studija,
da i ne spominjemo doprinosa umjetnosti, koji imaju nešto za
reći o politici. Oboje se okreću američkoj kulturi, gdje se pod
političkom umjetnosti predstavljaju, pogrešno, dobronamjerne
filmske uspješnice, poput filma Che iz 2008, koji nakon počet
ne nezainteresiranosti postanu hitovi preko noći. Soderbergh i
njegov scenarist uspjeli su u tome da memoare fanatičnog poli
tičkog revolucionara pretvore u nešto gotovo nemoguće: četve
rosatni film koji se gotovo uopće ne dotiče politike15.
Na jednom širem nivou, razvodnjavanje politike u umjetnosti i
kulturnom kriticizmu pogoduje socijalnim inženjerima koji bi
voljeli držati politiku podalje od oka javnosti i javnost podalje
od politike. Ovakva nas razmatranja dovode do toga da razma
tramo politiku, umjetnost i istinu na najnevjerojatnijem mjestu:
u Pentagonu. Razlog je tomu taj, koliko god to nevjerojatno bilo,
što odnedavno američki vojni establišment zahtijeva od aktivnih
vojnika, vojnih veterana, službenika u Ministarstvu obrane pa
čak i političara da prihvate političku umjetnost.
Kao i sa Uredom, začeci ideje su britanski. Godine 2009. Lon
don Town kazalište uprizorilo je maratonskih dvanaest predstava
kolektivnog naziva Velika igra: Afganistan koje su dramatizirale
različite periode krvlju natopljene povijesti zapadnjačke uklju
čenosti i vojne intervencije u ovu pustinjsku zemlju. Godine
2011, na zapovijed visokih časnika Pentagona, svih dvanaest di
jaloga bilo je nanovo uprizoreno u Washingtonu u zakašnjelom
pokušaju da američku vojsku i političare nauči nešto o zemlji
koju su okupirali duže no što su to radili Sovjeti osamdesetih
godina prošlog stoljeća. „Postoji ta pretpostavka”, ustvrdio je
glasnogovornik Ministarstva Obrane braneći takvu radikalno
14 Videti: Swirski, P. (2010) Ars Americana, Ars Politica: Partisan Expressi
on in Contemporary American Literature and Culture, Montreal, London:
McGill-Queen’s UP.
15 Videti: Calder, P. (26 Nov 2009) A Less Than Revolutionary Che, TimeOut,
p. 13.
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novu politiku, „da umjetnost i naši muškarci i žene u uniforma
ma dolaze sa drugačijih planeta. To nije tako.”16
To što vrhovni generali ozbiljno shvaćaju umjetnost samo je je
dan od razloga da njezinu predanost moralnom cilju shvatimo za
ozbiljno, ali primjeri iz književne fikcije koji se bave stvarnim
životima su toliko brojni koliko vam se da nabrajati. Imajući to
na umu, malo ih je koji se mogu nadati da će postići uspjeh ma
lene knjižice koja je, prema biografu i prema sestri Harriet Be
echer Stowe, i prema Abrahamu Lincolnu, potaknula Građanski
rat. Kritizirana od strane intelektualaca zbog svoje sladunjave
naivnosti, Čiča Tomina koliba unovčila je abolicionističku po
litiku u zajedničkoj književnoj valuti ne da bi ugađala javnosti
nego da bi oblikovala javno mišljenje. A to je i napravila: do kra
ja prvog tjedna 10,000 čitatelja, do kraja 1852. godine 300,000
čitatelja – u naciji sa jedva trideset milijuna – potaklo je rasprave
širom zemlje. Postavši prodavanijom od svojih književnih riva
la, poput Caroline Lee Hentz i njene Plantern’s Northern Bride
koja je ropstvo ocrtavala kao pravedan socijalni poredak, ostavi
la je njihove političke bodove daleko iza sebe.
Ista političko-popularna formula koja je Čiča Tominu kolibu uči
nila najprodavanijim romanom devetnaestoga stoljeća ponovno
se koristi i u dvadeset prvome stoljeću, od lijevo orijentiranoga
Zapadnoga krila do desno orijentiranoga Left Behind. Današ
nji pisci slobodno kombiniraju intelektualnu tematiku i ne-inte
lektualnu estetiku, povijesne činjenice i popularnu fikciju, stra
načku ideologiju i snalažljivost masa. U tom procesu, neovisne
slobodnjake poput Michaela Moorea pretvore u političke ikone,
demokrate, poput bivšeg komičara zabavne emisije Saturday
Night Live Al Frankena u senatora Sjedinjenih Država, republi
kance poput Stephena Colberta u satirične gromobrane izbornih
kampanja za političku akciju.
I danas, kao i u devetnaestome stoljeću, dok su predvodili bitku
protiv apolitičke apatije, popularni su umjetnici napadani zbog
navodnoga podilaženja najnižim kulturnim ukusima. Iako sva
kako nije istina da sva izdanja teže tome da uzburkaju estetske i
političke vode, postoji nebrojeno otrcanih stereotipa koji su pro
tuprimjer tome. The Shell Game Stevena Altena iz 2008. godine
samo je jedan od mnogih primjera pulp fikcije koja se odupire
takvom stereotipu navođenjem bibliografije i obilnim tumače
njima kako bi čitatelj znao koji je dio priče politička ne-fikcija.
Ista mješavina neintelektualne estetike i neintelektualne politi
ke sačinjava i izdavački novitet iz 2007, roman The Race. Za
pomoć pri pisanju autor, koji je nekada bio poveznica između
16 The Economist, 19 feb  (2011): 79.
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Security and Exchange odbora i specijalnog tužitelja u aferi Wa
tergate i koji je bio članom Washington advocacy groups, sa
stavio je virtualnu Tko je tko u Washingtonu: Newt Gingrich,
John McCain, guverner Mark Sanford, nekadašnji državni tajnik
James Baker, članica Kongresa Stephanie Tubbs Jones, kongre
snik James Clayburn i gomila političkih učenjaka, novinara, voj
nog osoblja, stratega, akademika i znanstvenika.
Roman The Race, kojeg su pohvalili i Bill Clinton i konzerva
tivni Spectator, ukazuje na to što je ključni problem u tome što
je popularna umjetnost alat za političko obrazovanje. Čak i ako
je organizirana politika prezrena kao enklava profesionalnih ma
nipulatora i oportunista željnih moći, od strane javnosti kojoj je
oduzeto pravo glasa, politička umjetnost-zabava privlači na de
setke milijuna gledatelja, ubrzano preuzimajući ulogu nositelja
političkoga obrazovanja i stranačkog  kritičara, da i ne spominje
mo ulogu javnog predvoditelja i mobilizatora javnog mišljenja.
Gledati na političku umjetnost kao na pučki alat demokracije da
je neusporedivu prednost za kritičku analizu pogrešne predodž
be koju Amerika ima o samoj sebi. Njezine povijesno-korektiv
ne brige, koje se u konačnici mogu pratiti sve do njene politike
manipuliranja, pružaju prirodni okvir za analizu toga kako je
umjetnost danas angažirana. Pitanja o nivou građanskog parti
cipiranja – ili nedostatka istoga – u političkom procesu izravno
vode do pitanja o dosegu do kojega su takvi stavovi ukorijenjeni
u popularnoj kulturi ili su u njoj reflektirani.
Američka politika ili američka politička umjetnost? Nevažno,
oboje pozivaju na suzdržavanje od suda.
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ДОН ДЕЛИЛО: НА ТАЛАСУ
РАЗУМЕВАЊА
Сажетак: Рад разматра проблем спознаје истине у романима До
на ДеЛила и покушава да покаже да се у делима овог аутора до
истине никада не долази посредством чињеница, историјских до
кумената и прича, већ да се истина указује на необјашњив, ми
стичан начин док су ликови у стању екстазе. Истина се најчешће
спознаје колективно, када се чини да широке масе људи повезује
невидљива сила која им изненада омогућава приступ пољу знања,
а продужена рука ове невидљиве силе су медији који имају моћ да
ДеЛилове јунаке доведу у стање слично религијском трансу. Рад ће
покушати да дефинише и улогу уметника и уметничке продукције,
који имају кључну улогу у померању граница спознаје истине у Де
Лиловом стваралаштву.
Kључне речи: ДеЛило, истина, историја, чудо, медији, уметност

Увод
Да је Дон ДеЛило један од највећих савремених америчких
и светских писаца најбоље показује чињеница да су цитати
из његових дела постали неодвојиви део не само америч
ког колективног знања, већ и светске културне баштине. У
свом стваралаштву, ДеЛило се бави суштинским питањима
која притискају савременог човека, и покушава да одреди
али и помери наше границе спознаје истине инсистирају
ћи на важности колективног наслеђа. Kроз све сажетији из
раз, ДеЛило као да поручује да се до истине долази кроз
неизговорено, невербално, кроз уметност и бол. Иза ДеЛи
лових новијих „ликова-холограма”, како их је прва погрдно
назвала Мичико Kакутани у приказу романа Тачка Омега
(Point Omega),1 крију се људи који имају неизмерну жељу,
1 Kakutani, M. Make War. Make Talk. Make it All Unreal, in: The New
York Times, 01 February 2010, 16 April 2014, http://www.nytimes.co
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али и ретку способност да трансцендирају стварност и да у
таквим тренуцима готово пређу у стање чисте свести. Ме
ђутим, у ДеЛиловим новијим романима њихова моћ арти
кулације као да јењава. Заправо, у романима Дона ДеЛила
могућност спознаје истине као да је у обрнутој сразмери са
способношћу артикулације, јер је истина неизрецива и њено
место је у ирационалном.
У свету ДеЛилових романа до истине се првенствено долази
спознајом историје, која је за овог писца већа и од живота
и од фикције. И за самог ДеЛила, као аутора, смисао свега
постојећег може се очитати једино у историји, тој „непре
гледној тродимензионалној конструкцији”,2 како је описао
у једном интервјуу, и због тога је историја толико моћан ин
тертекст у романима овог аутора. Међутим, иако је на овом
месту историју популарно назвао „конструкцијом”, она је
„тродимензионална”, односно у складу са теоријом Фреде
рика Џејмсона, суштински „ненаративна и неприказива”,3
па се до ње не може доћи путем прича и писаних докуме
ната, јер у бити није текстуалне природе. Због тога ће ова
студија покушати да покаже да се у ДеЛиловим романима
до истине никада не долази путем докумената и прича, већ
да се истина указује на необјашњив, мистичан начин док су
ликови у некој врсти транса или екстазе.

Kа ирационалном тумачењу истине и историје
Из богатог опуса Дона ДеЛила јасно се види да је он од
личан познавалац савременог друштва, али и културних и
књижевних теорија које вешто користи и пародира у својим
делима. У покушају да што јасније сагледамо однос истине,
историје и фикције у ДеЛиловом стваралаштву, у овом делу
ћемо навести кратак преглед најутицајнијих теорија које се,
уз мању или већу дозу ироније, могу препознати у романима
овог аутора, а како је питање историје од кључне важности у
ДеЛиловој епистемологији, то ће бити полазна тачка за да
ља разматрања проблема спознаје истине у његовим делима.
Kада је историја у деветнаестом веку добила статус науч
не дисциплине чинило се да истина о прошлим догађајима
никад није била доступнија, јер до историјске истине се са
да могло доћи научним методама. Према Ранкеу, основни
m/2010/02/02/books/02book.html
2 Silverblatt, M. An interview with Don DeLillo on Underworld, in: Book
worm on KCRW, 15 January 1998, 16 April 2014, http://www.kcrw.com/
etc/programs/bw/bw980115don_delillo. Сви преводи цитата са енглеског
језика А. В.
3 Jameson, F. (1981) The Political Unconscious: Narrative as a Socially
Symbolic Act, Ithaca, NY: Cornell University Press, p. 82.
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задатак историје састојао се у томе да се оживи прошлост
онако како се заиста догодила и да се на тај начин приближи
истини. Тиме је накратко раскинута веза између историје и
фикције, које су вековима посматране као сродне дисципли
не, а чију је границу углавном одређивао њихов однос према
истини. Опште је познато да је Аристотел поезију стављао
испред историје када је реч о истини – јер се истина боље
указује у општем него у појединачном. Упркос заједничком
циљу фикције и историографије да дођу до истине, Аристо
тел их је посматрао као два одвојена процеса јер у фикцији
влада закон вероватноће и нужности, а у историји оно што
се заиста догодило. Међутим, како Симор Четмен примећу
је, Аристотелова Поетика „отвара више питања него што
даје одговора”,4 и управо је у ове две дефиниције посејана
клица свих даљих дискусија о односу историје и фикције
према истини. Са једне стране се појавила сумња у могућ
ност спознаје истине о догађајима о прошлости, јер су они
вишеструко удаљени од садашњег тренутка и до њих се до
лази искључиво посредно, преко историјских докумената и
чињеница које су проблематичне по себи јер увек долазе од
човека кога одређује његова култура, језик и само схвата
ње времена. У романтизму је у том смислу препозната још
једна спона између историје и фикције, а то је креативна
моћ имагинације која нас по Kолриџу и Шелију једина мо
же довести до истине. Управо је креативна моћ имагинације
у бити савремених теорија, за које историја не представља
ништа мању конструкцију од фикције, као на пример код Ро
лана Барта, Хејдена Вајта и Линде Хачон. Тако се током два
десетог века јавља низ теоретичара који у историографији
примећују истоветне наративне технике као у приповедању.
Наративистичке теорије ће заговарати да је историчар при
поведач који испреда причу о историјској истини бирајући
„чињенице” које сматра релевантним и правећи заплет (за
Четмена сваки наратив мора имати заплет, а за Хејдена Вај
та фабулирање је „поступак својствен сваком наративном
тексту”),5 што увек имплицира накнадну интерпретацију
догађаја, те се управо у том одабиру, редоследу и наглаша
вању различитих чињеница огледа немоћ историчара да до
ђе до јединствене истине, јер је она увек вишеструка. Тео
рија историографске метафикције Линде Хачон је покушај
јаснијег одређења односа савременог романа према исти
ни, и она каже „фикција је заправо само један од понуђе
них дискурса помоћу кога конструишемо сопствену верзију
4 Chatman, S. (1978) Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and
Film, New York: Cornell University Press, p.1.
5 Исто, стр. 47; White H., (1978) Tropics of Discourse: Essays in Cultural
Criticism. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, p. 82.
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стварности“, односно „и историја и фикција су дискурси (...)
на основу којих покушавамо да разумемо прошлост”.6 Ро
ман историографске метафикције тако покушава да покаже
да не постоји „једна истина, већ истине у множини, истине
које су условљене друштвом, идеологијом и историјом”.7
Чини се да су, између осталог, све поменуте теорије засту
пљене у романима Дона ДеЛила, али и да су умотане у бес
крајне слојеве ироније и пародије, тако да се ДеЛилова пое
тика непрестано опире могућностима класификације.8 И за
самог аутора важи исто – иако је на први поглед типичан
представник постмодернизма, многи критичари га радије
представљају као модернисту или бар као аутсајдера у пост
модерној.9 На пример, док у роману Вага (Libra) посматрамо
Николаса Бранча, пензионисаног агента тајне службе ЦИА
који пише тајну историју атентата на Џона Kенедија, како
проучава све у вези са животом наводног атентатора Лија
Харвија Освалда – од његовог дневника до „микроскопског
приказа три пубичне длаке” (Libra, 181), безнадежно тра
гајући за истином, овај неуморни прикупљач нам се може
учинити као пародија на сваког историчара који је уверен да
се искључиво преко документарне грађе, научним методом,
може доћи до истине. Бранча, међутим, бескрајан низ насу
мичних чињеница из Извештаја Воренове комисије неће до
вести ни до каквог открића и он је све даље од циља што ду
бље улази у анализу те „Џојсовске књиге о Америци” (Libra,
182). У лику Николаса Бранча, али и Волтера Вина Еверета,
креатора Освалдове судбине који кује заверу о атентату и
упоређује свој заплет са заплетом романа унапред испреда
јући причу којом се роман завршава, виде се и елементи ме
тафикције, те се ова два лика могу посматрати као двојници
аутора романа,10 али и као својеврсни историчари који ко
ристе своју моћ „креативне имагинације” да попуне празна
места у обиљу контрадикторних чињеница. У том смислу
6 Hutcheon, L. (2005) A Poetics of Postmodernism – History, Theory, Fiction,
New York/London: Routledge, p. 40, 89.
7 Исто, стр. 18.
8 Видети: Вукотић, А. Истина, историја и прича у роману Вага Дона Де
Лила. У: Зборник Језик, књижевност, вредности: књижевна истражи
вања, ур. Лопичић, В. и Мишић Илић, Б. (2013), Филозофски факултет
Ниш, стр. 247-256.
9 Видети: DeCurtis, A. An Outsider in this society, in: Convers ations with Don
DeLillo, ed. de Pietro, T. (2005) The University Press of Mississippi, p. 5274; Duvall, J. The power of history and the persistence of mystery, in: The
Cambridge Companion to Don DeLillo. ed. Duvall, J. (2008) Cambridge:
CUP, pp.1-10.
10 Видети: Green, J. (2008) Libra, in: The Cambridge Companion to Don De
Lillo, ed. Duvall, J., Cambridge: CUP, p. 98.
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Вага се чини као типични пример романа историографске
метафикције како га дефинише Линда Хачон.
Међутим, донекле у супротности са идејом историографске
метафикције, али и теоријама по којима је спознаја исти
не могућа само у наративном облику, ДеЛило укључује и
Џејмсонову идеју о немогућности наративног приказивања
истине и историје на местима где ликови говоре о томе ко
лико је тешко говорити истину. За Освалдову мајку, на при
мер, то је немогућ подухват, јер како каже у свом сведочењу
на суду „постоје приче у причама” (Libra, 450) и истина се
зато никада не може испричати у потпуности.
Дакле, ни Вага ни, како ћемо видети, други романи Дона
ДеЛила не могу се описати ни као романи историографске
метафикције, ни као романи чињеничне приповести, ни као
историографски романи, али ни као романи фиктокритике,
мада садрже елементе свега наведеног. Оно што би се овим
тумачењима морало додати како бисмо што боље разумели
ДеЛилову поетику јесте елемент ирационалног, мистичног,
непојмљивог. „Прави живот немогуће је свести на изговоре
ну или писану реч, то не може нико, никада (...) Биографија
од осам стотина страница само је беживотно нагађање” –
каже Ричард Елстер у роману Тачка Омега (23), који можда
најјасније сажима суштину ДеЛилове поетике. Међутим,
иако у свету ДеЛилових романа истина и историја припада
ју суштински ненаративним и неприказивим категоријама,
ликовима могућност спознаје није сасвим ускраћена – до
истине се ипак може доћи, али уз помоћ чуда и мистерије.
Тако понекад и сами називи романа, као што су Тачка Оме
га и Вага (енг. Libra), упућују на неку врсту космичке над
свести односно на звезде, астрологију, и неку необјашњиву
силу која нас доводи до истине.11 Ово неодољиво подсећа на
Шлегелову дефиницију историчара као пророка загледаног
у прошлост – сасвим налик на астролога, који прошлост, са
дашњост и будућност тумачи уз помоћ звезда и оноземаљ
ског, али и своје имагинације.

Истина као илуминација
Слично као код Св. Августина, где људску душу „треба
освјетљавати другим свјетлом како би имала удела у истини

11 Kод ДеЛилових јунака таква вера у чудесно често прелази у сујеверје,
опсесију или параноју, па они почињу да траже значења и тамо где се
она не могу пронаћи и повезују неповезиво, неретко и на најбаналнијем
нивоу. Тако је на пример мантра романа „Све је повезано” уједно и па
родија друштва које у свему покушава да пронађе значење и неки виши
смисао.
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јер она сама није истина”,12 тј. где људска мисао може доћи
до истине једино уз помоћ Божије милости, и у свету Де
Лилових романа процес уласка у поље знања мора да буде
потпомогнут неком спољашњом, невидљивом силом, или
чудом.13 Целокупно ДеЛилово стваралаштво снажно је обе
лежено његовим католичким наслеђем, и романи овог ауто
ра обилују религијским сликама и метафорама које углав
ном доприносе комичном ефекту и самопародији. Ипак,
важно је истаћи да код ДеЛила чудо никада није божанске
природе, већ се рађа из колективног наслеђа и осећања за
једништва са другима, па се епифанија углавном доживљава
колективно, често на масовним окупљањима. Тако, на при
мер, Џон Маклур примећује у есеју „ДеЛило и мистерија”
да се мистични доживљај углавном јавља приликом неког
јавног „колективног обреда” дајући јунаку „снажно осећање
заједништва са другим људима и (...) неким неименованим
духовним присуством”.14  Маклур додаје да се обред углав
ном одвија у отвореном јавном простору, а не у цркви или у
затвореном, без присуства свештеника, „људи се слободно
крећу, нико није искључен, и окупљени не припадају истим
институцијама”.15 Ликови у таквим тренуцима доживљавају
неку врсту колективне екстазе, а окидач за такво стање све
сти може бити било шта – од џингла и видео клипа, графита,
билборда и интернета до великих уметничких дела – речју,
то су симболи из популарне и високе културе који нас под
сећају на то да сви делимо заједничку прошлост, колективно
наслеђе.
Тако је ДеЛилова најпознатија сцена колективне екстазе ко
ја прати изненадну спознају истине засигурно крај приче
„Анђео Есмералда”, која се осим у истоименој збирци прича
налази и у роману Подземље (Underworld). На самом крају
овог романа хиљаду људи се окупља испред билборда који
рекламира сок од поморанџе како би у тренутку када прође
12 Augustin, A. (1973) Ispovjesti, Prev. Hosu, S. Zagreb: Kršćanska sadašnjost,
IV.xv.25.
13 Учења Св. Августина важна су за разумевање ДеЛилове поетике, и он
још у свом првом роману, Американа, спомиње Августина кога лик по
знат као „Луди Писац Меморандума” цитира у једној анонимној пору
ци: „И никада човјек не може бити кобније у смрти него кад је и сама
смрт бесмртна” (Americana 26, 101), а који ће послужити као полазна
тачка за разматрања о Августиновом схватању живота као бескрајног
процеса умирања. У роману Kосмополис Бено Левин, у својој „испове
сти” некадашњем послодавцу Ерику Пакеру каже цитирајући Августи
на: „Постао сам загонетка и за самог себе (...) И у томе је моја болест.”
(Kосмополис, 167)
14 McClure J. (2008) DeLillo and Mystery, in: The Cambridge Companion to
Don DeLillo, ed. Duvall, J. Cambridge: CUP, p. 168.
15 Исто.
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воз и обасја билборд на њему угледали лице убијене девојке
Есмералде и тако доживели неку врсту просветљења. У тре
нутку обасјавања билборда, сестра Едгар, калуђерица која
стоји у гомили коју чине људи најразличитијих профила,
види како се Есмералдино лице помаља испод оне рас
кошне дуге од сока, и изнад малог периферијског језера
и чини јој се као да неко живи у том лику, некакав живи
дух (...) Осећа да јој се нешто указало. Анђео најчи
стије радости (...) Чини јој се као да јој је све надохват
руке, као да јој се све указује, туга и губитак и отупе
ли матерински јад и некаква снага на неком дубоком
нивоу жаљења који јој не да да се одвоји од људи који
се рукују и оплакују (...) на тренутак постаје безимена,
лишена свих појединости из своје личне историје, као
бестелесна чињеница у течном облику, која се излива у
гомилу. (Подземље, 831)
Она у трансу скида рукавице које увек навлачи у страху
од инфекције када иде у посету сиромашним становници
ма Бронкса и почиње да се рукује са екстатичним женама
које „измаштаним речима” у трансу „певају о стварима ко
је су изван њима знаних заноса” (829). Ово је сцена њеног
ослобађања и дубоке спознаје заједништва са другима, са
целим светом – опатица која се до тада гнушала директног
контакта било какве врсте, што је симболично назначено гу
меним рукавицама, одједном допушта да је окупљени грле,
осећајући по први пут да ту припада, да су сви део исто
рије. Међутим, након две вечери Есмералдин лик се више
неће указивати на билборду, што ће сестру Едгар остави
ти запитану над људском способношћу спознаје истине и
превртљивости памћења. Видимо да она ипак одлучује да
верује у „нешто свето што пулсира на врелом хоризонту”, у
„визију за којом човек жуди зато што му је потребан некакав
знамен који би супротставио својој сумњи” (832), односно у
неку силу која нам даје моћ трансценденције и спознаје да
смо сви једно.16
И ова сцена је, међутим, пресвучена у неколико слојева иро
није тако да пародира саму себе, односно религијске, посеб
но католичке ритуале. Сестра Едгар тако препознаје „изоби
ље труда и технике” у „префињено” исцртаним капљицама
сока од поморанџе на билборду, што пореди са средњеве
ковном црквеном архитектуром, док мирис авионског го
рива пореди са тамјаном (828, 833). Заправо, како је сестра
16 Занимљиво је да је лик сестре Едгар потпуно супротан опатицама из
романа Бели шум, које показују одсуство било какве вере у чудесно када
кажу „Покажите ми анђела. Хајде. Хоћу да га видим.” (White Noise, 317).
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Едгар фокализатор кроз највећи део ове сцене, читав догађај
је сагледан у религијском светлу, па сцена врви од речи као
што су „анђео”, „дух”, „божји дах”, али и неодр еђених речи
попут „некаква снага”, „нешто”, које упућују на неку неиме
новану мистичну силу.
Заправо, ДеЛилови романи обилују сличним сценама го
тово религиозне екстазе на најбаналнијим местима, попут
супермаркета или штале, као што је случај у роману Бели
шум (White Noise). Тако ће спознаја о томе да сви делимо
исту судбину „обасјати” и протагонисту овог романа, Џека
Гледнија, док стоји у реду у супермаркету и слуша куцкање
каса, препознајући да на исти начин, док стојимо у неком
замишљеном реду, сви ишчекујемо да откуца наш послед
њи час и да је у томе сва истина.17 Изненадну спознају о
заједништву са другима доживљава и публика приликом
пројекције Ајзенштајновог измишљеног филма Подземље у
ДеЛиловом истоименом роману, када људи из публике ин
стинктивно реагују на познати звук, „Марш” Сергеја Проко
фјева, који су чули много пута пре самог филма, звук који је
већ постао део колективног знања као шпица за радио еми
сију: „мисли им беху заокупљене сећањем на радио емиси
ју” (Подземље, 451). Док гледа овај филм, уметници Kлари
Сакс се чини „да се кроз гледалиште шири талас разуме
вања, како се преноси из једног реда у други посредством
оне недокучиве телеметрије масе. Kоја можда и није тако
недокучива.” (452). У овом случају дух, односно божји дах
доносе медији које ДеЛилови јунаци доживљавају као неку
мистичну, божанску силу која их може довести до истине.

Медији, истина, мистерија
Медији, који су уткани у саму текстуру ДеЛилових романа,
имају важну улогу у приближавању, али и креирању исти
не и историје. ДеЛилови јунаци су свесни да је у доба ме
дија тешко одредити да ли стварност претходи медијском
приказу или је обрнуто, што умногоме доприноси њиховој
збуњености. ДеЛилов свет толико је дубоко уроњен у ме
дијску културу да ликови често и сами себе доживљавају
као производ медија. Тако се у роману Вага Освалд осећа
као да је „усред сопственог филма” (Libra, 370), а када га
погоди хитац он унапред види како ће његова смрт изгледа
ти на телевизији и осећа бол замишљајући ту сцену: „Видео
је како га погађа хитац као кроз објектив камере. Гледао је

17 И овде се може препознати одјек Августина који живот види као вечно
умирање.
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телевизију осећајући бол.” (439).18 Понекад се чини и да ме
дији обликују свет ДеЛилових романа, а да су ликови само
пасивни посматрачи вишеструко удаљени од истине, која је
посредована управо медијима.19 Разматрајући како се наше
виђење истине и историје мења са технолошким развојем
друштва, ДеЛило се често поиграва са Бодријаровом тео
ријом хиперреалности, па се у другом делу Подземља један
случајни снимак убиства описује као трака која је не само
надреална, већ „подреална” и „ опако стварна” (160). Ову
сцену, која почиње са „Види се човек који вози аутомобил.”
(159) као да посматрамо кроз неко мислеће око камере, која
има своју „свест”. Проблематична је сама природа снимка,
чини се да је оно што је снимљено „стварније, веродостој
није но ишта друго око вас”, снимак „прокопава канал кроз
време, да стварима даје облик и судбину” (160-161). Снимак
садржи „нешто што вам се обраћа сасвим непосредно, што
вам саопштава стравичне ствари о силама које су изван ва
ше контроле, о укрштеним линијама које пресецају историју
и логику и сваки разумни ниво људских очекивања.” (161).
Због одломака попут овог, који као да сами себе комента
ришу, ДеЛилова проза се често представља као типичан
пример фиктокритике, а сам ДеЛило као Бодријаров гласно
говорник, што би могло да доведе до поједностављених ту
мачења дела овог аутора.20 Међутим, овде је важно истаћи
да Дон ДеЛило јесте одличан познавалац савременог доба,
али у романима се никада не чује глас аутора који са висине
даје коментар о медијском друштву. ДеЛило заправо кори
сти безграничне могућности које медији и медијска култура
пружају на плану нарације, у грађењу заплета, али и у пои
гравању идејом истине и историје. Стога би било погрешно
извући закључак да је у свету ДеЛилових дела истина на
нивоу симулакрума или да је у домену хиперреалног. Исти
на или истине постоје, а медији су препознати само као још
нека средства која, често на необјашњив, чудесан начин, до
приносе њеној спознаји. Због тога ће ликови медијима често
приписивати чудотворна својства, па ће чак и само гледање
телевизије, као у роману Бели шум, описати као мистично
искуство.
18 Детаљније о улози медија у овом роману у: Вукотић, А., нав. дело, стр.
252.
19 Marić ,A. (2011) Media medi(t)ations in Don DeLillo’s Underworld, in:
Philologia, No. 9, ed. Čubrović, B. Belgrade: Svetlo, pp. 111-121.
20 Чарлс Бакстер је сугерисао да би ДеЛилов опус требало изучавати у
оквиру студија културе пре него књижевности: Bаxter, C. „A Different
Kind of Delirium” in: New York Books, 09 February 2012, 10 February
2012, http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/feb/09/different-kinddelirium/

77

АЛЕКСАНДРА ВУКОТИЋ
ДеЛило још осамдесетих година препознаје ефекат који
телевизија и медији уопште имају на људску подсвест, па
су џинглови и слогани који се у Белом шуму понављају као
мантра део колективног знања које активира сличне асоци
јације код свих људи. Иронија је, међутим, у томе што је у
медијима такво знање потпуно шизофрено, насумично по
везано, што је најављено у роману Бели шум, где се изме
ђу осталог Елвис Присли и Хитлер стављају у исту раван,
а можда најбоље приказано на крају романа Подземље, где
сестра Едгар после смрти уместо у рај одлази у сајбер про
стор, где је „само једним кликом на миша” удаљена од Џеја
Едгара Хувера са којим је, наизглед, ништа, осим имена, не
повезује.
Занимљиво је и да, како се чини, медији у ДеЛиловим ро
манима имају неко више знање од људи (још у роману Аме
рикана камера се описује као „лукава играчка” [11]), као и
то да деца имају посебно развијен однос са медијима, и не
ретко се чини да је истина доступнија деци него одраслима,
можда зато што су ближа неким знањима из пренаталног
периода.21 Kада у Белом шуму Стефи, кћи протагонисте Џе
ка Гледнија, изговара у сну име аутомобила „Тојота Сели
ка”, Гледни се аутоматски присећа целог џингла и почиње
да разматра значење ових „готово бесмислених речи”. Он
разуме да су ово термини који се преко медија свима ути
скују у памћење, али одједном осећа као да нешто мистично
лебди у ваздуху и описује овај доживљај као „величанствену
трансцеденцију”. Гледни међутим схвата да је дечија свест
„предубока да би се испитала” (155), те да су му та сазна
ња заувек недоступна. Слично је и у роману Имена (The
Names), где отац погрешно написане и употребљене речи
свог сина види као неко знање које њему, као одраслом, из
миче. У роману Ратнерова звезда (Ratner’s Star) од једног
четрнаестогодишњака се очекује да дешифрује код послат
са друге планете, јер деца „још нису стигла да се удаље од
својих духовних корена” (265) и у томе је њихова надмоћ
над одраслима, који размишљају у рационалним оквирима.
Исто, док Џеф, син Ника Шеја из романа Подземље, непре
стано пушта снимак убиства на аутопуту у нади да ће угле
дати убицу, Ник се пита да ли његовом сину снимак казује
нешто више. Занимљиво је и да је сам видео запис напра
вила девојчица, као да је унапред знала шта ће се догодити,
или као да има неку необјашњиву комуникацију са камером:
21 Спознаја истине се код ДеЛила често приказује и као сећање, као код
Платона где се душа сећа сазнања из пренаталног периода, односно код
неоплатонисте Августина, за кога је спознаја истине процес вечног се
ћања на Бога.
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„Свет вреба у оку камере, унапред уоквирен, ишчекује деча
ка или девојчицу који ће доћи и узети ту справу” (Подземље
160). Слично томе, у роману Падач (The Falling Man) након
напада на Светски трговински центар, деца уместо камере
држе двоглед, ишчекујући да се напад тек догоди. У њиховој
верзији приче, која опет подсећа на Бодријарову филозофи
ју,22 напад на куле тек треба да се деси, када дође извесни
Бил Лотон (Падач, 68-9). Иронија је у томе што убрзо сазна
јемо да деца заправо нису видела рушење кула на телевизији
и да због тога верују да се напад није догодио, и да је име
Бил Лотон вероватно дечија верзија имена Бин Ладен, али
сумња у догађај и потајна вера у директну повезаност деце
са истином остају. Овде се између осталог поново разматра
питање истине – шта је истина за нас и да ли је то само оно
што завређује пажњу медија, као и да ли у технолошко доба
икада престајемо да видимо себе и свет око нас кроз око ка
мере. Међутим, као и у осталим ДеЛиловим романима код
којих се изнова могу откривати скривени слојеви ироније и
самопародије, и овај део прожима осећај да родитељи често
верују да се иза дечијих елиптичних израза крије наговештај
нечег много озбиљнијег него што је заиста случај.  

Истина и уметност
ДеЛилова фасцинација уметношћу прожима готова сва ње
гова дела, а како Џон Дувал примећује, необјашњиви мо
менти трасценденције у овим делима често су повезани са
уметничком продукцијом.23 У једном интервјуу ДеЛило ка
же да је задатак фикције да унесе наговештај реда у насу
мичност свакодневице, а уметност је за њега утешна награ
да, или компензација за то што живимо у тешком и хаотич
ном свету – он каже: „У уметности трагамо за смислом који
нам измиче у свакодневном искуству.”24 ДеЛило уметност
препознаје у свему (у роману Вага чак и Извештај Воренове
комисије о убиству Џона Kенедија пореди се са књигом ко
ју је Џејмс Џојс могао написати после Финегановог бдења
да се преселио у Ајову и живео сто година) и у свет својих
романа укључује све облике уметности, од уличних графи
та, перформанса и мултимедијалних инсталација до фото
22 Бодријар сматра да је катастрофа „нека врста обећања” у које се узда
мо, али да се у свету симулакрума она заправо никада неће догодити.
Baudrillard, J. (1994) Simulacra and Simulation, Chicago: University of
Michigan Press, 1994, p. 55.
23 Duvall, J. The power of history and the persistence of mystery, in: The Cam
bridge Companion to Don DeLillo, ed. Duvall, J. (2008), Cambridge: CUP,
p. 4.
24 DeCurtis, A. An Outsider in this society, in: Conversations with Don DeLillo,
ed. de Pietro, T. (2005), The University Press of Mississippi, p. 74.
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графије, архитектуре, филма, музике и сликарства. И сами
ликови су често уметници, као сликарка Kлара Сакс и цртач
графита Мунмен 157 из Подземља, боди артист Лорен Харт
ке, уметник перформанса Дејвид Џенијак или „Падач”, ре
жисер Џим Финли из романа Тачка Омега, писац Бил Греј и
фотограф Брита Нилсон из романа Мао II, итд. ДеЛило има
посебан однос са авангардним филмом, па се Ајзенштајно
ве, Бергманове и Годарове технике монтаже често приме
ћују и у самој наративној структури романа. Приметно је
и ДеЛилово одушевљење модерним романом, и у његовим
делима се често, између осталог, могу пронаћи и референце
на Џојса, Фокнера, Хемингвеја и Елиота. Овде ћемо се, ме
ђутим, фокусирати на чудесно својство уметности у свету
ДеЛилових романа и на њену необјашњиву моћ да ликове
доведе до изненадне спознаје истине.
Kада Џејмс Акстон, наратор у роману Имена који је сме
штен у Грчку и неколико локалитета на Блиском истоку,
пред сам крај романа одлучи да посети Акропољ, место које
га је на почетку одбијало због своје узвишености и са ко
јим никако није могао да се повеже, он изненада осећа да то
„није реликвија упокојене Грчке, већ део града који живи у
подножју” (The Names, 330). „Партенон мора да се осети, а
не да се изучава”, каже Џејмс који у том тренутку осећа да
из камена излази људско осећање, „тај нескривени вапај, тај
глас који препознајемо као сопствени” (330). Џејмс, попут
многих других ДеЛилових јунака, пред уметничким делом
осећа не само неизмерно дивљење, већ и неку врсту духов
ног присуства које га доводи до истине. Kао и обично, он
није сам – „Људи пролазе кроз капију, потоци и јата људи,
масовни скупови. Чини се да нико није сам.” (331). Попут
сестре Едгар, Џејмс осећа да је једно са свим тим људима, и
да је у томе сва истина. Језик је оно што као људи приноси
мо храму, а не молитва, појање и заклани овнови, размишља
Џејмс у некој врсти духовног просветљења, и у томе је садр
жана сва истина људског рода – језик нас дефинише и чини
да будемо једно, да будемо на истом таласу разумевања.
Фасцинација језиком је очигледна и у каснијим романима,
али са временом Дона ДеЛила као да више интересује моћ
сажетог израза и могућност невербалне комуникације, што
се може учинити као парадокс у уметности писања рома
на. Уместо речи, ДеЛило ће све више користити уметност у
покушају да оствари неку врсту романа тишине. У том сми
слу, Тачка Омега, роман у коме се време и говор успоравају
до готово немогућих граница, односно роман који парадок
сално жели да буде невербалан, да комуницира празнинама,
најближи је том циљу. И сам назив романа упућује на нешто
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мистично – термин је сковао француски филозоф и свеште
ник Пјер Тејар де Шарден, који је под Тачком Омега подра
зумевао крајњи циљ еволуције и највиши степен универзал
не свесности којој тежи читав универзум.25 У ДеЛиловом
свету управо уметност даје могућност прескакања еволуци
је, трансцендирања стварности, и можда директне комуни
кације са неком врстом надсвести. Уметност нас приближа
ва Тачки Омега сажимајући простор и време и померајући
границе свести. У већ поменутом приказу овог романа, Ми
чико Kакутани је написала да он „гуши”, да у њему „нема
ваздуха”, што је заправо врло брижљиво испланирано – ли
кови као да су у вакуму, нечујни и непокретни, и чини се да
њихова свест једино у таквом стању успева да трансцендира
простор и време. И у буквалном смислу, роман Тачка Омега
успорен је попут инсталације Дагласа Гордона Двадесетче
творочасовни Психо којом роман почиње, а која приказује
Хичкоков култни филм успорен тако да траје цео дан.26  Ин
сталација је нечујна, без музике и дијалога, што на почет
ку одређује комплетну атмосферу романа, у коме ће бити
размењена тек понека реч и у коме ће радња бити успорена
до крајњих граница. Синеаста Џим Финли, који жели да ка
мером ухвати истину, „само један човек и један зид”, „освит
човека” (Тачка Омега, 27, 78), неће успети да сними филм о
ратном ветерану Ричарду Елстеру и његову причу о рату у
Ираку, и како одмиче време обојица ће све мање говорити,
док се на крају не растану у потпуној тишини. ДеЛило ов
де прави упадљиве паралеле са својим дебитантским рома
ном Американа, где Дејв Бел, млади директор телевизијске
мреже, попут Џима Финлија одлази из Њујорка да сними
документарац у коме би људи које сусреће на пропутовању
играли праве и измишљене сцене из његове прошлости. Kао
и Џим Финли, и Дејв ствара у пустињи, која га непреста
но инспирише као студента, и обојица верују да ће путем
филма, на мистичан начин какав дозвољава само уметност,
добити изненадни увид у истину. Међутим, ни Дејв ни Џим
не успевају у својој намери и њихови филмови остају на ни
воу идеје. Они не успевају јер се прошлост не да испричати,
истина се опире наративним стратегијама, и као у Именима
„мора да се осети, а не да се изучава”. И осетиће се када
наш дух постане једно са целим светом, у пустињи у којој су
„садржане све тајне”, где се линије „пресијецају у пијеску.”
(Americana, 355).
25 De Chardin, P. T. (2008) Beyond the Collective: The Hyper-Personal, in: The
Phenomenon of Man, New York: Harper Collins Publisher, pp. 254-273.
26 У питању је права инсталација коју је ДеЛило заиста посећивао у Њу
јорку, па се у безименом наратору који опсесивно долази у галерију на
почетку и крају романа могу препознати и елементи метафикције.
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Пустиња или пуста земља је ДеЛилова вечна инспирација,
и одјеци Елиотове Пусте земље чују се на сваком кораку,
можда најјаче у Подземљу, Делиловом најцењенијем ро
ману до сада који заправо и јесте нека врста омажа овом
Елиотовом делу. Протагониста Ник Шеј ради као директор
отпада и током деведесетих година, у садашњости романа,
живи у пустињи. И многа друга места у роману, попут си
ромашног, прљавог и оболелог Бронкса и Kазахстанске кли
нике за оболеле од радијације, подсећају на пусту земљу. У
пустој земљи, или у овом случају депонији, ДеЛило препо
знаје не само метафору историје и истине, већ и огроман
уметнички потенцијал, јер је уметник тај који у пустој зе
мљи покушава да пронађе неки виши смисао и скривену ло
гику. И у роману Бели шум отпад се посматра као средство
долажења до истине, па тако Џек Гледни док „чепрка” по
кућном ђубрету изненада спознаје одлике друштва конзуме
ризма и покушава да пронађе своје место у таквом систему.
Попут Гледнија, и Ник Шеј приступа отпаду са посебном
пажњом, и као и Гледни, и Ник осећа да се у отпаду крије
нека нова истина, алтернативна историја која чека да буде
откривена коришћењем уметничке имагинације. То упра
во чини Kлара Сакс – уметница из романа Подземље која,
према Полу Глисону, осликавањем бомбардера из епохе
Хладног рата даје ново виђење историје која више није само
историја великих људи.27 Kада Ник угледа Kларине осли
кане бомбардере из балона, изненада ће схватити суштину
историје, која припада свим људима и која мора да укључи
све ако жели да буде истинита. Према Глисону, Ник долази
до овог закључка управо преко Kларине уметничке визије
као што читаоци долазе до сличног закључка преко ДеЛило
ве „визије” у Подземљу,28 која је опет посредована Елиото
вим пророчанским визијама. Подземље се и завршава речју
„Мир”, сасвим налик на завршне стихове Елиотове Пусте
земље на санскриту „Shantih, shantih, shantih”, најављујући
нови, медитативни тон и тишину који ће обојити ДеЛилов
све сажетији израз у наредним романима.
Напослетку, као и сам ДеЛило, који се често описује као
својеврстан пророк савременог доба, и уметници из њего
вих романа су визионари, а њихова дела често имају чудесне
ефекте. Уметност најављује будућност, па тако Хичкокова
27 Gleason, P. Don DeLillo, T. S. Eliot and the Redemption of America’s Ato
mic Waste Land, in: Underwords, Perspectives on Don DeLillo’s Under
world, eds. Dewey, J., Kellman ,S.G. and Malin, I. (2002), Newark: Associa
ted University Presses, pp. 130-43.
28 Gleason, P. History as Accretion and Excavation, in: Electronic Book Revi
ew, 24 August 2004, 16 April 2014,  http://www.electronicbookreview.com/
thread/criticalecologies/accretive
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чувена сцена под тушем и убиство Мерион Kрејн у тумаче
њу Џенет Ли, чиме се завршава пролог у Тачки Омега, као
да најављује каснији нестанак Ричардове ћерке у роману.29
У Подземљу Бројгелова слика „Тријумф смрти”, која стоји
у називу пролога и о којој један лик непрестано размишља
најављује смрт и болест којима се завршава роман – убиство
Есмералде и Никову посету Kазахстанској клиници. Фото
графија Лија Харвија Освалда на којој поносно позира са
пушком у руци на сличан начин префигурира догађаје у ро
ману. У ДеЛиловом свету сви смо повезани у Тјераровој но
осфери, сфери „здружених људских мисли” (Тачка Омега,
58), или некаквом пољу знања које се непрестано прибли
жава крајњем степену еволуције, а уметност нам у ретким
тренуцима преданости омогућава непосредан увид у про
шлост и будућност. Наратор у Тачки Омега каже: „Потребна
је изузетна пажња да бисте видели оно што се догађа пред
вама. Потребан је труд, посвећенички предано настојање, да
бисте видели оно у шта гледате.” (19), и такво помно прома
трање стварности управо је карактеристика ДеЛилове про
зе. Уметност је тај божански дух или дах који нам помаже да
прескачемо степенице еволуције у кретању ка Тачки Омега,
да доживимо тренутке екстатичног задовољства у спознаји
да смо сви једнако важни и исти у различитости.

Закључак
Тешко је извући било какав апсолутан закључак када је у
питању поетика Дона ДеЛила, јер би се увек могла пронаћи
макар суптилна доза ироније која би оповргла сваку поста
вљену тезу. Па ипак, чини се да у ДеЛиловом стваралаштву
постоји једна константа – фасцинација масама и дубока вера
да истина кружи на таласима здружених људских мисли које
конвергирају у некој замишљеној тачки која у себи сажима
прошлост и будућност. Попут уметника из својих романа,
ДеЛило размишља у категоријама геолошког времена и про
стора и истину приказује као свеукупно колективно знање
или колективно наслеђе свих људи, које чини да мислимо
у ројевима, да истину спознајемо једино у заједништву са
другима. У таквом свету медијима се, можда сујеверно, при
писују чудотворна својства, јер сажимају простор и време и
чине нас ближим него икада. Међутим, тек уметност, моћ
креативне имагинације и стварања у пустој земљи доноси
ред и смисао, јер истина је у свима нама, само треба да је се
29 У роману је наговештено да је она можда убијена ножем који је про
нађен у пустињи, али следећи Џимова размишљања можемо доћи до
закључка да је она заправо прешла у неко стање чисте свести, или да
никада није ни била присутна.
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сетимо када једном успоримо време тако да коначно видимо
оно у шта гледамо.
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DON DELILLO: THE CLOUD OF KNOWING
Abstract
The paper considers an issue of recognising the truth in the novels
of Don DeLillo in an attempt to show that works of this author never
offer recognition of the truth through recognition of facts, historical
documents and stories, but unveil the truth in inexplicable, mystical
ways. The truth is mainly recognised collectively, while it seems
that broad masses of people are connected by an invisible force that
suddenly enables them to access a pool of knowlege; an extended
hand of this invisible force are  the media that hold the power to bring
DeLillo’s characters to a state similar to religious trance. The paper will
also try to define the role of an artist and art production, which, as it
seems, hold the key role in moving the bounderies to truth recognition
in DeLilo’s opus.
Key words: DeLillo, truth, history, miracle, media, art
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ARS AMATORIA, PITANJE
LJUBAVI U LA MORT LE ROI
ARTUS
Sažetak: Ovaj rad dotiče se problematike ljubavi prikazane u staro
francuskom djelu s arturijanskom tematikom, La Mort le Roi Artus, po
sljednjem dijelu tzv. Vulgata ciklusa. Na primjeru raznih oblika ljubavi
koji su predstavljeni u djelu predočit će se poveznica između toga kako
je osjećaj ljubavi, kao i njegove razne manifestacije, opisan u ciklusu
te onoga što o ljubavi i emocijama govore tada važeći filozofski pravci.
Putem takve usporedbe nastojat će se uvidjeti veza između pojavnosti
opisanih u književnom djelu i filozofskih istina.
Ključne riječi: Starofrancuska udvorna književnost, La Mort le Roi
Artus, autorstvo, ljubav, srednjovjekovne filozofske istine o ljubavi

La Mort le Roi Artus predstavlja posljednji dio trinaestosto
ljetnog ciklusa arturijanskih priča koji se naziva Prose Lance
lot, a poznat je još i pod naslovima Lancelot Graal te Vulgata
cycle.1 Ovaj ciklus od pet priča ponekad se naziva i Pseudo Map
cycle iz razloga što se netočno pripisuje Walteru Mapu, pisaru

1 Postoji nekoliko edicija ovog ciklusa: Sommer, O. H. (1909-1913; reprint
1979) The Vulgate Version of Arthurian Romances, 7 vol., Washington and
New York: The Carnegie Institution of Washington; Frappier, J. (1936; re
print 1964) La Mort le Roi Artu, Roman du XIIIe siècle, Geneva: Droz; Bru
ce, D. J. (1974) Mort Artu: an Old French Prose Romance of the XIIIth cen
tury, being the last division of ‘Lancelot du Lac’ now first edited from ms.
342 (Fonds français) of the Bibliothèque nationale with some collations from
other manuscripts, New York: AMS Press;  Poirion, D. (2001-2009) Livre du
Graal, 3 vol., Paris: Gallimard; Willingham, E. M. (2007) La Mort le roi Ar
tu, from the Old French Lancelot of Yale 229, Turnhout: Brepols. Ovaj članak
temeljit će se na ediciji koju je priredio Oskar H. Sommer.
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Henrika II Plantageneta.2 Međutim ovo djelo, pisano na staro
francuskom, ostalo je najpoznatije po nazivu Vulgata ciklus, iz
razloga što je taj naslov upućivao na njegovu važnost i značaj
za arturijansku i općenito srednjovjekovnu književnost. Naime,
ovaj petodijelni ciklus predstavlja najopćenitiji, temeljni izvor
na kojeg su se nadovezale i nadograđivale sve buduće arturijan
ske priče. Važnost ovog djela je dakle neprocjenjiva iz razloga
što se na tom mjestu prvi puta sustavno obrađuju sve najvažnije
teme arturijanske književnosti, kao što je primjerice potraga za
gralom te priče vezane uz vitezove kralja Artusa,3 s posebnim
naglaskom na pothvate viteza Lancelota. Ciklus nastaje kroz
kompilaciju i dodatnu razradu arturijanskih priča engleske i
francuske provenijencije koje su mu prethodile, kao što su na
primjer Historia Regum Britanniae Geoffrey od Monmoutha,
Waceov Roman de Brut te djela Chrétien de Troyes i Roberta de
Borona. Vulgata ciklus je podijeljen na pet zasebnih priča koje
su naslovljene Estoire del Saint Grail, Estoire de Merlin, Lance
lot propre, Queste del Saint Graal i La Mort le Roi Artus. Priče
su nastajale u okvirnom periodu između 1215. i 1230. godine.4
Jedna od najvećih problematika koja se javlja prilikom proučava
nja ovog ciklusa jest pitanje autorstva ovih pet priča. Naime, ono
je još uvijek neutvrđeno te je posljedično nemoguće s velikom
sigurnošću argumentirati da li je djelo nastalo od jednog autora
ili više njih. Razni istraživači stvarali su različite pretpostavke
o autorstvu djela. Pa tako postoje teorije da je djelo nastalo od
skupine autora koji su dodavali priče na već postojeću radnju. S
druge strane pojedini istraživači, kao primjerice Ferdinand Lot,
zastupaju ideju da je čitav ciklus djelo jednog autora, temeljeći
svoju tvrdnju na tome da je radnja toliko savršeno kronološki
posložena što navodi na pomisao da je samo jedan autor mogao
spojiti toliko raznih događaja i priča u koherentni korpus.5 Iako
2 Kibler, W. W. Introduction. The Lancelot-Grail Cycle: Text and Transforma
tion, in: The Lancelot-Grail Cycle: Text and Transformation, ed. Kibler, W.
W. (1994), Austin: University of Texas Press, p. 1. Teorija o autorstvu Wal
tera Mapa je odbačena iz razloga što je pisar umro prije nego što je prva od
priča iz ciklusa uopće nastala. (op.a.)
3 U tekstu će se koristit ime Artus umjesto standardiziranog Artur iz razloga što
se ova prvotna inačica Arturovog imena koristi u izvoru na kojem se temelji
članak.
4 Videti više o dataciji ciklusa kod Kennedy, E. et al. Lancelot with and wit
hout the Grail: Lancelot do Lac and the Vulgate Cycle, in: The Arthur of the
French, the Arthurian Legend in Medieval French and Occitan Literature,
ed. Burgess, G. S. and Pratt, K. (2006) Cardiff: University of Wales Press,
p. 277.
5 Više o raznim teorijama vidi kod Brandsma, F. (2010) The Interlace Structure
of the Third Part of the Prose Lancelot, Cambridge: Brewer,D. S., p. 18-19.
Vidi također više kod Carman, J. N. (1973) A Study of the Pseudo-MapCycle
of Arthurian Romance: to Investigate its Historico-Geographic Background
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ne znamo tko su autori ciklusa s velikom vjerojatnošću može
se pretpostaviti da je autor, ili više njih, pripadao krugu klerika
što se dâ iščitati iz same radnje koja isprepliće ideje svjetov
nog viteštva s onim duhovnim. Također, radnja sadrži temelje
kršćanskog učenja kao što je primjerice osuđivanje brojnih gr
ješnih radnji koje čine likovi u ciklusu. Međutim, takve pret
postavke nisu do sada potvrđene, a niti pobijene čime pitanje
autorstva i dalje ostaje otvoreno. Unatoč tome što se ne može
izvesti neosporiv zaključak o autoru, odnosno autorima ciklusa,
putem analize teksta mogu se utvrditi utjecaji koji su oblikovali
radnju. Naime, kroz tekst se mogu pronaći smjernice tadašnjih
skolastičkih ideja, kao i onih uvjetno rečeno profanih ideja proi
zašlih iz djela pojedinih antičkih pisaca, a koji utječu na razradu
problematika koje se pojavljuju unutar radnje. Sukladno tome
postavlja se problem, koji će se nastojati rasvijetliti kroz ovaj
članak, a to je pitanje je li moguće uvidjeti da li se skolastičke
misli, odnosno filozofske istine mogu iščitati u djelu. Posljedič
no tome postavlja se pitanje utvrđivanja čija stajališta i poglede
čitamo te da li ona reflektiraju istinito stanje stvari o tadašnjem
društvu kao i u vodećim filozofskim pravcima.
Priča s kojom ciklus započinje, naslovljena Estoire del Saint
Grail, donosi pripovijetku o Josipu iz Arimatreje te putu na ko
jem je iz Jeruzalema u Englesku prenio kalež u kojem je na
vodno čuvana krv razapetog Krista. Na ovu se priču nadovezuje
drugi dio ciklusa, Estoire de Merlin, u kojem se objašnjava po
java Merlina te porijeklo kralja Artusa. Najveći dio u ciklusu
zauzima njen treći dio, Lancelot propre, a u kojem se, kao što
to naslov daje naslutiti, prikazuje Lancelotov život, kao i broj
ne avanture ostalih vitezova Artusova okruglog stola. Odmi
ćući se od svjetovnih tema četvrti dio ciklusa Queste del Saint
Graal obrađuje tematiku viteštva koje se stavlja u Božju službu,
u ovom slučaju s ciljem pronalaska svetog grala. Kulminacija
svih prije spomenutih tematika doživljava svoj klimaks u po
sljednjem dijelu ciklusa naslovljenom La Mort le Roi Artus gdje
dolazi do konačne propasti Camaalota6 spletom okolnosti koje
su navedene u prethodnim dijelovima.
Tri su glavna protagonista ovog djela, Artus, Lancelot i Genie
ure.7 Autori ciklusa pokušali su povezati tri glavne teme koje se
dotiču ovih likova, a to je potraga za gralom, ljubav Lancelota i
Genieure te smrt kralja Artusa. Iako se dakle u svakom od dijelo
va ciklusa obrađuju različite teme postoji jedna poveznica koja
and to Provide a Hypothesis as to its Fabrication, Kansas: University of
Kansas Press, p. 97-131.
6 U tekstu će se koristiti naziv iz izvornog djela, umjesto inačice Kamelot.
7 Ime koje se u Vulgata ciklusu koristi za kraljicu Guinevere.
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isprepliće svaku od njih, tema koja se provodi kroz sve priče, a
to je ljubav. Bilo da je profana ili duhovna, ljubav je pokretač i
graditelj radnje ali istovremeno i rušiteljska snaga priče po čemu
ona zapravo predstavlja istinskoga protagonista ciklusa.
Međutim, da se ljubavi kroz djelo ne bi pristupilo isključivo kao
apstraktnom pojmu autori su pokušali objasniti koja sve znače
nja ljubav može imati i to na način da ju utjelove u razne likove.
Upravo se tako putem brojnih Lancelotovih avantura, s kojima
se publika upoznaje od njegovog prvog pojavljivanja u dijelu ci
klusa naslovljenom Lancelot propre8 pa sve do konačnog dijela
La Mort le Roi Artus, mogu spoznati razni aspekti ljubavi koji
su zastupljeni u djelu.
Ljubav je izgleda okosnica Lancelotovog života, ono što proži
ma ne samo njegovu emotivnu stranu nego izgleda i onu fizič
ku. Kako se navodi u početnom dijelu Lancelot propre, gdje se
opisuju Lancelotovi fizički i moralni atributi, mladić, koji će s
vremenom stasati u vrlog viteza, ima neproporcionalno veliki
torzo, čime se prepušta publici da zaključi da je taj dio njegove
anatomije poveći iz razloga što tako ostvaruje sposobnost noše
nja i čuvanja velikog srca.9 Nadalje, kako to naglašava Elspeth
Kennedy iz djela se može iščitati misao autora prema kojim
obim Lancelotova srca te posljedično torza jest proporcionalna
sa smjernicama koje se daju mladom vitezu, a to je da uvijek
staje na stranu i u obranu vrlina srca, odnosno duha, a ne tijela.10
Onaj vitez s većim srcem lakše će ostvariti taj zahtjev od onoga
s manjim torzom. Dakle, Lancelotova fizička predispozicija već
a priori definira njegovu sudbinu viteza.11
Ljubav u Lancelotovom slučaju ima razna značenja, ovisno o
situaciji u kojoj se lik nađe. Tako u ranijim razdobljima svog
8 Ovaj veliki korpus priča unutar ciklusa podijeljen je tematski na tri dijela. U
prvom dijelu pojavljuje se lik Galehota, diva s kojim se Lancelot sprijateljuje
prilikom osvajanja jednog zamka. Galehot je bio zaslužan za prvi poljubac
između Lancelota i Genieure. Prvi dio završava smrću Galehota. Na njega se
nastavlja drugi dio trilogije nazvan Charrette, nagoviještavajući da se ovdje
radi o adaptaciji djela Chrétien de Troyesa Le Chevalier de la charrette. U
ovom dijelu obrađuje tema oslobođenja kraljice Genieure koju iz zatočeniš
tva izbavlja Lancelot. Treća i centralna tema trilogije naziva se Agravain i
govori o začeću Galahosa kada je Lancelot na prevaru potaknut da spava s
Elaine, kćerkom kralja Pellesa, odnosno čuvara grala. Ova priča služi također
i kao uvod u sljedeći dio ciklusa, Queste del Saint Graal, u kojem će upravo
Galahos voditi potragu za gralom.
9 „... si fust il asses conuenables & bien seant & bien taillies a la me sure del
cors & des espaules. Ne trop greles ne trop gros ne lonc ne cours outre me
sure. Et le pis teil que en nul cors ne trouast on ne si large ne si gros ne si
espes...”. Sommer, O. H. nav. delo, vol. 3., p. 34-35.
10 Kennedy, E. (1985) Lancelot and the Grail, Oxford and New York: Oxford
University Press, p. 49-50.   
11 Isto, p. 351.
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života Lancelot poznaje samo jednu vrstu ljubavi, a to je ona
koja proizlazi iz smjernica viteštva. Naime, upravo Gospa od
Jezera, koja je odgajala Lancelota za viteza, spominje što se to
smatra idealom viteštva u srednjovjekovnom društvu te prvom i
jedinom ljubavi svakoga tko biva uveden u tu službu. Vodeći se
smjernicom srednjovjekovnog viteštva Gospa predstavlja viteza
primarno kao zaštitnika vjere i Crkve te svećenstva dajući tako
ljubavi, koju vitez mora nositi sa sobom, striktno duhovnu kom
ponentu.12 Lancelot, dakle, poštujući vrline svog velikog srca
poznaje samo duhovnu ljubav koja ga motivira da izvrši svoju
vitešku dužnost, onu koja podrazumjeva zaštitu svega sakralno
ga. Posljedično može se izvesti zaključak da svaka ljubav koja
ne potiče izvršenje tako plemenitih ciljeva nema istu vrijednost.
Plemenitost u obrani vjere jest ono što je vrijedno da ispuni srce
viteza i na taj način omogući mu da ispuni ideal viteštva.
Međutim, autori ciklusa dalje u radnju uvode komplikaciju pri
ostvarenju ovog ideala, dajući publici ono što i očekuje prili
kom čitanja djela s arturijanskom tematikom. Ljubav koja je u
prvotnom dijelu dakle imala isključivo duhovnu komponentu u
trenutku kada Lancelot prvi put ugleda Genieure ona dobiva sa
svim drugačiju dimenziju. Kada Lancelota posve opčini ljepota
kraljice Genieure ta nova ljubav, koja ga je zadesila u potpunosti
će promijeniti njegovu sudbinu. Ova ljubav ima veliku pokre
tačku snagu, jer će kroz čitavu radnju svaki od vitezovih pot
hvata biti vođen njegovom ljubavi prema Genieur e. Također, ta
je ljubav inspirativna jer ona je ta koja potiče viteza na razne
pothvate. Ova poticajna i inspirativna ljubav ima i svoju veliku
manu, naime, predajući se njoj, vitez dospijeva u nedoumicu te
mora dokučiti na koji način može pomiriti ono što se traži od
njega pri ispunjenju ideala viteštva s time da ostane vjeran lju
bavi prema supruzi svog kralja i seniora. Dvije su vrste ljubavi
sada u kontrapoziciji.
Nadalje, kroz sudbinu Lancelota moguće je iščitati i vezu iz
među ljubavi i smrti. Iz nedavnog istraživanja koje je provela
Peggy McCracken na temu ljubavi i smrti u Prose Lancelot mo
že se uvidjeti na koje se načine isprepliću ove dvije pojavnosti
u tekstu u slučaju Lancelota. Naime, ona naglašava da se kroz
tekst postavlja jedan ideal za svakog viteza, a to je da smrt zbog
i u ime ljubavi predstavlja odanost i ukazuje na istinsku ljubav.
Međutim McCracken naglašava da je dostizanje ovakvog ide
ala, dakle putem krajnje žrtve u vidu smrti zbog ljubavi, nešto
što se tolerira i dopušta samo muškim likovima u djelu. Uvodeći
time u diskusiju o pitanju ljubavi i rodnu komponentu proble
ma McCracken argumentira da dok se taj čin žrtve slavi i drži u
12 Sommer, O. H. nav. delo, vol. 3., p. 113-116.
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najvećim počastima u slučajevima muških likova, isti taj čin ne
inspirira blagonaklonost kada se na njega odluči neki ženski lik.
To će se, prije svega, vidjeti kroz primjere Galehota te djeve od
Escalota, koji oboje umiru zbog ljubavi prema Lancelotu.13
Galehot i djeva od Escalota nisu jedini primjeri koji opisuju ka
da je počinjena ta ultimativna žrtva smrti zbog ljubavi, naprotiv,
starofrancuska udvorna književnost prepuna je takvih slučajeva.
Značaj takvih primjera jest to što se kroz njih može vidjeti utje
caj vjerskog elementa na književnost. Naime, većina spisa kori
sti martirološke motive kako bi objasnila takve činove na koje se
likovi odlučuju. Dakle, svjetovna ljubav, kako ju shvaća staro
francuska udvorna književnost, ima također i duhovnu kompo
nentu, odnosno predstavljajući ljubav kao oblik žrtve književni
likovi tako zadobivaju odlike mučenika.
Veza ljubavi i smrti unutar Vulgata ciklusa najbolje je vidljiva
u njegovom posljednjem dijelu, La Mort le Roi Artus. Ovaj za
vršetak ciklusa predstavlja neku vrstu kulminacije čitave radnje,
pošto se u njemu razrješavaju brojne tematike koje su se javljale
u prethodnim dijelovima.14 Na ovom mjestu razrađuje se pri
ča o nedopuštenoj ljubavi između Lancelota i Genieure, ljubavi
koja ima razorne posljedice iz razloga što je ta uvjetno rečeno
13 McCracken, P. The Love of the Dead: Heroic Love and Heroic Masculinity in
the Prose Lancelot, in: Entre Hommes: French and Francophone Masculinity
in Culture and Theory, ed. Reeser, T. W. and Seifert, L. C. (2008) Newark:
University of Delaware Press, p. 51. Više o rodnom pitanju u starofrancuskoj
srednjovjekovnoj književnosti videti kod Gaunt, S. (1995) Gender and Genre
in Medieval French Literature, Cambridge: Cambridge University Press.
14 Istraživanja vezana uz posljednji dio ciklusa La Mort le Roi Artus su opse
žna, ali neka od najznačajnijih uključuju: Lot, F. (1918) Etude sur le Lancelot
en prose, Paris: Libraire Ancienne Honore Champion; Fox, M. B. (1933) La
Mort le roi Artu, Étude sur les manuscrits, les sources et la composition de
l’oeuvre, Paris: Boccard; Bogdanow, F. (1966) The Romance of the Grail: A
Study of the Structure and Genesis of a Thirteenth-Century Arthurian Prose
Romance, Manchester: Manchester University Press; Les Romans du Graal
dans la littérature des XIIe et XIIIe siècles (1966) Colloque internationaux du
C.N.R.S. Paris: Éditions du C. N. R. S.; Owen, D. D. R. (1968) The Evolu
tion of the Grail Legend, Edinburgh and London: Oliver & Boyd; Carman, J.
N. nav. delo; Frappier, J. (1972; reprint 1977) Etude sur la Mort le roi Artu:
roman du XIIIe siècle, dernière partie du Lancelot en prose, Geneva: Droz;  
Isti (1977) Autour du Graal, Geneva: Droz;  Leupin, A. (1982) Le Graal et
la littérature, Etude sur la Vulgate arthurienne en prose, Lausanne: L’Âge
d’Homme; Burns, J. E. (1985) Arthurian Fictions: Reread ing the Vulgate,
Columbus: Ohio State University Press; Kennedy, E. (1985) nav. delo.; Mic
ha A. (1987) Essais sur le cycle du Lancelot-Graal, Geneva: Droz; Kibler,
W. nav. delo.; Trachsler, R. (2000) Clôtures du cycle arthurien,étude et texts,
Geneva: Droz; Séguy, M. (2001) Les romans du Graal ou le signe imaginé,
Paris: Champion; Combes, A. and Bertin, A. (2001) Écritures du Graal, XIIXIIIe siècles, Paris: Presses universitaires de France; Greene, V. (2002) Le
sujet et la mort dans la Mort Artu, Saint-Genouph: Nizet; Dover, C. (2003) A
Companion to the Lancelot-Grail Cycle, Woodbridge and New York: Boydell
& Brewer.
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profana ljubav srušila onu sakralnu jer s Artusom pada i Cama
alot, ideal viteštva.
Radnja La Mort le Roi Artus započinje smrću viteza Galaata,
Lancelotovog sina, kao i s drugim tzv. vitezovima grala.15 Ne
uspjeh u otkrivanju grala teško je pogodila i Lancelota koji se
pokušava iskupiti za počinjene grijehe i voditi krepostan život
što se nikako ne sviđa Genieure. Njihova veza se nastavlja te
budi pažnju Artusovog nećaka, Agrauainsa, koji upozorava kra
lja na preljubnike.16 To će biti prvo od mnogih upozorenja ko
je će doprijeti do Artusa međutim čini se da okolnosti uvijek
idu u prilog skrivanju te preljubničke veze iz razloga što svaki
put izostaju neoborivi dokazi koji bi upućivali na nju. Pa tako i
u ovom slučaju Artus nije povjerovao nećaku iz razloga što se
Lancelot, umjesto kao što se očekivalo da će ostati u Camaalotu
bliže kraljici, odlučuje na sudjelovanje u viteškom turniru. Lan
celotov dolazak na taj turnir iznimno je bitan za daljini razvoj
radnje, kao i za uvođenje još jedne tematike vezane uz ljubav i
to one nesretne, neuzvraćene. Naime, Lancelot dolazi u Escalot
gdje boravi kod jednog nižeg plemića. Pri njegovom posjetu tom
zamku on se upoznaje i s plemićevim sinovima, kao i s njego
vom kćerkom, djevom od Escalota, koja će u kasnijim verzijama
ove priče biti poznata kao Elaine.17
Priča Lancelota i djeve iz Escalota zauzima relativno mali pro
stor u La Mort le Roi Artus ali je njena važnost za nastavak
radnje te za čitavo djelo iznimna, pošto će sudbina ove djeve
15 „... Quant il ot raconte le trespassament de galaad  et de la mort perceual si en
furent moult dolant a cort...”, Sommer, O. H., nav. delo., vol. 6., p. 203.
16 „... Et quant agrauains sto quil sen aloient  et que lancelot remanoit . si pensa
quil demoroit po lamor le roine ou il voloit auenir quant li rois seroit ales .
lors sen vint al roi sen oncle si li dist, ... , sire il est ensi que madame le roine
aime lancelot de fole amor et lancelot li...”, Isto, p. 205.
17 Djeva od Escalota javlja se po prvi put u Vulgata ciklusu. Sljedeći spomen
tog lika bit će tek kod Thomasa Malorya u njegovom djelu Le Morte Dart
hur iz druge polovice 15. stoljeća. Malory djevu naziva Elaine le Blank ili
Elaine the Fair. Nakon ovog spomena lik se sporadično pojavljuje i u drugim
pričama iz arturijanske književnosti, a vrhunac će doživjeti u poznatoj poemi
Alfreda Tennysona The Lady of Shalott, nastaloj u drugoj polovici 19. sto
ljeća. Ova djeva javlja se i izvan granica francuske i engleske književnosti,
pa tako je primjerice njena priča opisana i u jednoj talijanskoj trinaestosto
ljetnoj noveli nazvanoj La Donna di Scalotta. Više o razvoju lika u raznim
djelima i epohama vidjeti kod Le Lan, N. (2005) La Demois elle d’Escalot
(1230-1978), morte d’amour, inter-dits, temps retrouvés, Pariz: L’Harmattan.
Recentna istraživanja o sudbini ovog lika u verziji La Mort le Roi Artus jesu
sljedeća: Hares-Stryker, C. (1997) The Elaine of Astolat and Lancelot Dia
logues: A Confusion of Intent, in: TSLL, 39., p. 205-229; Greene, V. (2002)
How the Demoiselle d’Escalot Became a Picture, in: Arthuriana 12.3, p. 3148; Ingram, A. L. (2003) Death of a Maiden: La Demoiselle d’Escalot in La
Mort Artu, in: Vox romanica. Annales Helvetici explorandis linguis Romani
cis destinati, vol. 62, p. 127-135.
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zapečatiti i sudbinu Camaalota. Već pri prvom upoznavanju vi
teza i djeve ona je toliko opčinjena Lancelotom da se zaljubi u
njega na prvi pogled. Teško je pak razlučiti da li je ono što djeva
osjeća istinska ljubav ili zaljubljenost u ideju ljubavi spram tako
velikog viteza. Naime, kroz dijaloge djeve s ostalim likovima
ona gotovo uvijek naglašava Lancelotovu spremnost i ugled ko
ji posjeduje kao vitez. Međutim, neovisno o tome da li je ona
osjetila pravu ljubav ili samo sklonost idealu ljubavi kojeg želi
postići ona je u svojim stavovima i osjećajima ustrajna i nepo
kolebiva do samog svog kraja.
Pri njihovom prvom susretu djeva traži od Lancelota da nosi nje
zin rukav, kao zalog njene ljubavi, na turniru, na što on nevoljko
pristaje. Ovim činom započinje niz nesporazuma između djeve
i viteza, koja ovaj njegov potez tumači kao to da joj je Lancelot
podario svoju ljubav. 18 Nadalje, vitezova nevoljkost da otkrije
djevi ako već netko posjeduje njegovo srce, ide u prilog njenom
mišljenju da se između njih dvoje stvara ljubavna veza.
Lancelot na ovom turniru sudjeluje bez da otkriva svoj identitet
te se pritom bori s brojnim drugim Artusovim vitezovima koji
ne znaju da je to njihov suborac. Pa tako viteza u turniru kojeg
je uspio pobijediti ranjava drugi vitez Camaalota, Bohort, te je
Lancelot prisiljen skloniti se uz pomoć sina plemića iz Escalo
ta. Jedini koji je dokučio Lancelotov identitet jest Artus koji to
saopćava vitezu Gauuainu da bi potom ovaj potonji krenuo u
potragu za Lancelotom.19 Gauuainov dolazak u Escalot zakom
plicirati će dodatno priču Lancelota i djeve. Naime, Gauuain
opčinjen djevinom ljepotom nudi joj vezu, ali djeva, uvijek do
sljedna svojim osjećajima prema Lancelotu, odbija ovu ponudu
i pritom koristi priliku da dodatno pohvali Lancelotove viteške
sposobnosti.20 Gauuain potom traži od djeve da mu kaže o kojem
se to vitezu radi na što mu djeva pokazuje Lancelotov štit. Ova
kratka epizoda preokrenuti će priču na način da će sumnje u pre
ljub između Lancelota i Genieure pasti nakratko u vodu jer Ga
uuain prenosi Artusu vijesti o Lancelotovoj ljubavi prema djevi
od Escalota.21 I dok ova izjava donosi mir Artusu istovremeno

18 „... Et la damoisele li porta vne manche (atachie) a. j. penonchel. Si li prie
moult quil face darmes en cel tornoiement por lamor de li ...“. Sommer, O. H.
nav. delo, vol. 6., p. 208-209.
19 Isto, p. 212-214.
20 „... Il na mie granament que ie loi tesmoignier a. j. des meillors cheualiers del
monde ...”, Isto, p. 216-217.
21 „... Car ie vous creant loialment que onques lancelot ne pensa a la roine de
tele amor. Ains vous di por voir quil aime par amors vne des plus beles da
moiseles qui soit le roialme de logres et ele aime ausi lui moult durement ...”,
Isto, p. 219, 222.
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ona duboko uznemiruje kraljicu, koja očajava jer misli da je iz
gubila Lancelotovu ljubav.
Lancelot i djeva će se ponovo i to po posljednji put susresti kada
je djeva pomogla vitezu da se oporavi od rana zadobivenih na
turniru. Dok se brinula da povrati njegovo zdravlje djevini su
osjećaji prema Lancelotu jačali svakim danom te ona očekuje
brak s vitezom. Međutim, kada se Lancelot oporavio razgovor
između njega i djeve srušit će svaku nadu koju je ona polagala
u razvoj te veze. Naime, Lancelot joj govori da je ona toliko li
jepa da bi bio počašćen što ga voli ali nažalost on nije slobodan
dijeliti tu ljubav s njom jer je njegovo srce već zauzeto. Shrvana
djeva na to izjavljuje da je on upravo izgovorio njenu smrtnu
kaznu.22 U ovom njihovom razgovoru može se pronaći bit is
preplitanja djelovanja i motivacije u pitanjima ljubavi i viteštva.
Naime, da bi Lancelotovi postupci bili sagledani kao ispravni on
je morao na početku odmah deklarirati da postoji netko kome je
predao srce. Međutim, on je dozvolio da njegov odnos prema
djevi, prihvaćanje njenog rupca, zamaskiraju njegovu intenciju
prema Genieure.
Epizoda s djevom iz Escalota služi kao neka vrsta predznaka za
rasplet priče. Naim
 e, iako Artus biva uvjeren u nevinost Lan
celota i Genieure to će se ubrzo promijeniti, u trenutku kada
kralj posjećuje svoju polusestru Morgainu, koja mu razotkriva
aferu.23 Nagrižen sumnjom u kraljičinu nevjernost Artus dobiva
dodatnu potvrdu u istinitost preljubničke afere između Lancelo
ta i Genieure indirektno kroz djevu od Escalota, koja se po po
sljednji put javlja u radnji kao zadnji čavao zabijen u lijes Cama
alota. Shrvana zbog slomljenog srca djeva umire, a njeno tijelo
dolazi do Camaalota na bogato ukrašenoj barci koju uočavaju
Gauuain i Artus. Gauuain ju prepoznaje kao djevu iz Escalota
dok Artus želi saznati tko je prouzročio njenu smrt jer je očito
umrla od tuge. Artusova će se želja i ostvariti jer će uz damino
tijelo Gauuain pronaći pismo u kojem se djeva obraća vitezovi
ma Camaalota i opisuje svoju priču. Djeva kroz tekst tog pisma
poručuje vitezovima okruglog stola da je umrla iz ljubavi prema
najboljem ali i najokrutnijem vitezu, onome kojeg njene suze i
preklinjana nisu pokolebale.24 Ovakav djevin govor „iz groba”
pokazuje svu ogorčenost koju je dama osjećala te ima intenciju
22 „... Car a che que vous men aues ore apris a vne seule parole vous di iou que
vous me ferois aprochier de mort plus hastiuement ...”, Isto, p. 226, 243.
23 „... voirs est sire fait morgain ie ne sai se vous le saues encore . que lancelot
de lac aime vostre feme la roine Genieure tres dont quil rechut lordre de che
ualerie ...”, Isto, p. 239.
24 „... Iou vous respont que iou sui morte por le plus preudome del monde et
por le plus vaillant que len sache . Mes ce est il plus vilain cheualier que iou
onques trouai ...”. Isto, p. 256-258.
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prokazati sve nelogičnosti koje se javljaju unutar udvorne ljuba
vi i viteštva. Artus pak kroz ovo njeno pismo dobiva još jednu
potvrdu prevare Lancelota i Genieure.
Dakle, ova smrt ima dvojaku funkciju za daljnji nastavak rad
nje. Naime djevina smrt radi ljubavi predstavljena je kao žrtva
za ljubav i to onu Lancelota i Genieure, iz razloga što je kraljica
sada uvidjela da ju njen ljubavnik ipak nije napustio već da se ra
dilo o nesporazumu. Međutim, dok razrješenje ovog nesporazu
ma predstavlja sreću za ljubavnike istovremeno on nagovještava
propast Camaalota jer u daljnjem tijeku radnje Artus i Lancelot
započinju borbu koja ne samo da će završiti smrću kralja nego i
nestankom njegova kraljevstva. Ova smrt zbog ljubavi ima da
kle istovremeno i pozitivan i negativan ishod.
Dakako da je nemoguće predstaviti sve oblike ljubavi koji se
javljaju kroz čitav ciklus pa će se stoga za potrebe ovog rada
analizirati do sada izneseni primjeri. To su dakle, duhovna lju
bav koja ima za cilj ostvarenje ideala viteštva, te profana ljubav,
odnosno ona između muškarca i žene u okviru koje se posebi
ce naglašavaju dva aspekta, nedopuštena i neuzvraćena ljubav.
Upravo će ove pojavnosti u tekstu biti predmetom analize u na
stavku rada. Vraćajući se pak na ono što je navedeno u uvodnom
dijelu, a to je da pitanje autorstva ciklusa još uvijek ostaje neraz
jašnjeno, dolazi se do jednog od problema rada. Naime, nepo
stojanje podataka o autoru može se lako povezati s problemom
proučavanja bilo koje tematike koja se javlja unutar radnje, pa
tako i problematike ljubavi, iz jednog jednostavnog razloga, a to
je da se ne može razlučiti čija se perspektiva iščitava kroz tekst,
a posljedično time je teško utvrditi da li književno djelo uistinu
prenosi točno stanje o srednjovjekovnim sustavima vrijednosti.
Kao što je slučaj i u većini ostalih djela srednjovjekovne knji
ževnosti, pa tako i u Vulgata ciklusu, radnja je sročena u skladu
s tada važećim filozofskim i vjerskim poimanjima. To se pri
je svega odnosi na patrističke i skolastičke ideje i misli, odno
sno na provođenje smjernica skolastičkih ideja kroz radnju. Taj
patristički i skolastički utjecaj vidljiv je i u poimanju pitanja
definicija raznih aspekata ljubavi u ovom djelu. Dakle, argu
mentirat će se da ta poimanja utječu na to kako je ovoj tematici
pristupljeno kroz radnju.
Prije svega treba navesti što je srednjovjekovni latinski jezik
podrazumijevao pod pojmom ljubav. Naime u srednjovjekov
nom latinitetu koriste se tri pojma s kojima se pokušavaju opisati
razni aspekti osjećaja ljubavi. Pa tako amor predstavlja i ljubav
i seksualnu želju; dilectio predstavlja divljenje i poštovanje; te
caritas termin koji predstavlja nesebičnu, altruistički nastrojenu
ljubav. Ovi se pojmovi ponekad preklapaju te njihova značenja
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ovise o situaciji u kojoj se upotrebljavaju. Termin amor je pak
onaj koji se gotovo uvijek koristi u srednjovjekovnim romani
ma. Taj je termin u sebi podrazumijevao dva temeljna impulsa,
caritas i cupiditas, odnosno dobrotvornost, milosrđe i želju, ko
ja ponekad uključuje i seksualnu želju.25 Iz tog razloga na amor
se gleda kao na ambivalentnu pokretačku snagu, jer dok s jedne
strane može stremiti ostvarenju dobra ravnajući se prema cari
tas, s druge pak strane može dovesti do destruktivnog gubitka
kontrole i zlog ishoda u slučaju da se povodi za cupiditas. Na
taj način kršćanska učenja definiraju amor kao podjelu na dvi
je suprotnosti, s jedne strane onu poželjnu duhovnu, altruistič
ku ljubav, te s druge onu nepoželjnu seksualnu požudu. Vodeći
se takvim smjernicama čitateljima srednjovjekovnih romana se
ukazuje da streme prema ovom prvom obliku amor, dok onaj
drugi trebaju izbjegavati pod svaku cijenu.
Također treba navesti što se to podrazumijeva pod patrističkim i
skolastičkim idejama, odnosno koji su bili vodeći i važeći stavo
vi o emocijama i ljubavi u srednjem vijeku. Kroz čitavo razdo
blje srednjeg vijeka ne postoji jedna uniformirana, jedinstvena
definicija koja bi nam odgovorila na pitanje što su točno emocije
predstavljale za srednjovjekovno društvo, već se toj problema
tici pristupa s različitih aspekata. Ono što pak jest zajedničko
svakom tom pristupu jest kršćanska doktrina, koja ima glavnu
ulogu u objašnjenju koja je svrha emocija. Pa tako se od vjer
nika traži da vole jedni druge te da nadasve vole Boga, ali i da
se u ostvarenju kreposnog kršćanskog života vode osjećajima
samilosti i pokajanja.
Polazišna točka za razradu pitanja emocija u srednjem vijeku
jest Aurelije Augustin, na koga su se nadovezali raniji skolasti
ci. Augustinove ideje proizlaze prije svega iz onih koje su mu
prethodile, dakle, antičke, stoičke i platonističke, dok je njegov
doprinos u tome što im pridružuje kršćanski element. Preuzima
jući stoički model podjele na četiri temeljne emocije on također
uvrštava u svoju filozofiju i njihovu ideju o povezanosti emo
cija i volje. 26 Ovako oblikovane ideje o emocijama postale su
25 Podijelu amor na caritas i cupiditas uveo je Aelred od Rievaulx u svom djelu
Liber de Speculo Caritas. Aelredi Rievallensis: Opera Omnia (1971) Corpus
Christianorum, Continuatio Mediaevalis 1–2a and b, vol. 1, Turnhout: Bre
pols, p. 23.
26 King, P. Emotions in Medieval Thought, in: The Oxford Handbook of Phi
losophy of Emotion, ed. Goldie, P. (2009) Oxford: Oxford University Press,
p. 169-170. Više o Augustinovim pogledima na emocije vidi kod Brachten
dorf, J. (1997) Cicero and Augustine on the Passions, in: Revue des études
augustiniennes, no. 43, Paris: Institut d’Études augustiniennes, p. 296-299.;
Byers, S. (2003) Augustine and the Cognitive Cause of Stoic ‘Preliminary
Passions’, in: The Journal of the History of Philosophy, no. 41, Madison: De
partment of Philosophy, University of Wisconsin, p. 433-448.
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temeljna dogma za srednjovjekovne filozofe do trenutka kada
pojava Aristotelovih ideja na kršćanskom Zapadu mijenja po
glede na emocije. Govoreći o ljubavi Augustin naglašava da je
ljubav prema Bogu i prema bližnjima inspirirana caritas, ali istu
motivaciju može imati i amor ako za to postoji volja. Razlika
pak između dobre i loše amor počiva na volji, odnosno ako se
volja oslanja na prohtjeve tijela onda je ljubav loša.
Nadovezujući se dakle na Augustina raniji skolastici kao što su
Anselmo Canteburyjski i Petar Abelard dalje razrađuju srednjo
vjekovne poglede na emocije i to upravo na njegovu ideju da
osjećaji predstavljaju nešto što ima komponentu htijenja te da
je njihova osnovna odlika motivacijska, odnosno oni potiču na
djelovanje.27 Anselmo problematizira pitanje želje koja ponekad
može biti toliko jaka da nadvlada sve osjećaje što je nešto što se
mora izbjegavati. I on i Abelard naglašavaju da kada požuda do
lazi paralelno s amor, ona odvraća onoga koji osjeća ljubav od
pravog cilja, duhovne, nesebične ljubavi. Nadalje, učenja Willi
ama od St. Thierrya govore pak da se tjelesna i duhovna ljubav
ne razlikuju po ničemu osim po motivaciji, jer dok jedna stremi
prema dole, prema želucu, druga se ostvaruje na način da stremi
prema gore, prema glavi, odnosno Bogu. Na taj se način može
utvrditi distinkcija između eros i agape.28
U trinaestom stoljeću i to prije svega zbog pojave prijevoda Ari
stotelovih tekstova na Zapadu mijenja se pristup razradi pitanja
emocija. Prije nego što na scenu nastupi Toma Akvinski, jedan
drugi skolastik svojim idejama dalje doprinosi raspravi o emo
cijama. Naime, Jean de la Rochelle, koji djeluje u prvoj polovici
trinaestog stoljeća, donosi zanimljivu misao o tome kako ljudi
imaju neke intrinzične afinitete ili pak odbojnost prema odre
đenim pojavnostima. Također, on donekle odstupa od stoičko/
augustinovskog grupiranja emocija te predlaže novi sistem kla
sifikacije osjećaja. Njime su ljubav, želja, užitak, kao i njihove
suprotnosti, mržnja, odbojnost, jad, one emocije koje čine gru
pu osjećaja koje ukazuju na pohotu. Drugu grupaciju čine nada,

27 King, P. nav. delo, p. 172-173. Više o stavovima Anselma i Abelarda prema
emocijama vidi kod Brower, J. Anselm on Ethics, in: The Cambridge Compa
nion to Anselm, ed. Davies, B. and Leftow, B. (2004), Cambridge: Cambrid
ge University Press; Marenbon, J. (1997) The Philosophy of Peter Abelard,
Cambridge: Cambridge University Press.
28 William of St.Thierry, Deux Traités de l’amour de Dieu: de la Contemplation
de Dieu; de la Nature et de la dignité de l’amour, prev. Davy, M. M. (1953)
Paris: Vrin, p. 72. O problemu duhovne i tijelesne ljubavi vidi više kod Astell,
A. W., The Song of Songs in the Middle Ages (1990) Ithaca, NY and London:
Cornell University Press; više o problematici razlikovanja eros i agape vidi
kod Osborne, C. Eros Unveiled: Plato and the God of Love (1997) Oxford:
Clarendon Press.
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ponos, naklonost te očaj, poniznost i prijezir, odnosno emocije
koje ukazuju na plahovitost.29
Posljednji skolastik koji će se spomenuti u kontekstu pitanja
emocija u srednjem vijeku jest Toma Akvinski. Iako Akvinski
djeluje nakon što je ciklus već završen, ipak treba spomenuti
njegovu filozofiju iz razloga što ona predstavlja sintezu ideja
koje su mu prethodile i koje su mu bile dostupne, one koje su
mogle utjecati na radnju ciklusa. S njim će završiti ovaj pregled
zbog toga što ideje ostalih skolastika nisu mogle ostaviti traga na
pisanje Vulgata ciklusa iz jednostavnog razloga što su sročene
nakon što je čitav ciklus završen. Toma Akvinski, oslanjajući se
na sistematizaciju emocija koju je napravio Jean de la Rochelle,
širi dalje svoje viđenje o svojstvima osjećaja. Akvinski ide korak
dalje i navodi da svaka od emocija koje je Rochelle spomenuo
ima i svoje potkategorije koje ih dodatno objašnjavaju.30 Pa tako
na primjeru razdiobe osjećaja ljubavi Akvinski navodi da po
stoje dvije vrste, ono što on podrazumijeva pod amor amicitiae,
koji kao što mu naziv govori predstavlja prijateljski nastrojenu
ljubav, odnosno altruističku, onu koja traži i potiče dobro u ne
čemu ili nekomu. S druge strane, Akvinski spoznaje i vid ljubavi
koja ima isključivo sebične pobude, odnosno ona koja želi nešto
ili nekoga isključivo radi svojih interesa i ostvarenja osobnih
profita. Takva ljubav naziva se amor concupiscentiae.31
Uz teološke poglede na ljubav u srednjem vijeku također su uzi
mana u obzir i medicinska objašnjenja pojave i posljedica lju
bavi. Srednjovjekovni pisci ponekad shvaćaju ljubav, odnosno
osjećaje, kao fizička stanja pa su stoga medicinska stajališta išla
prije svega s pozicije dijagnostike i liječenja onog što se naziva
insanum amorem što predstavlja bolest ne samo duše već i tijela
koje je oslabljeno pri pojavi tog osjećaja ljubavi.32
Paralelno sa skolastičkim pogledima na emocije i posebice lju
bav u srednjem vijeku srednjovjekovno društvo se, također,
oslanja i na rimske poglede na te pojavnosti, u vidu ponovnog
otkrivanja Ovidijevih ideja. Autori srednjovjekovnih romana od
dvanaestog stoljeća nadalje koristili su ponekad Ovidija te su
tog rimskog pisca smatrali jednim od filozofa koji o problemu
29 King, P., nav. delo, p. 175-176.
30 Isto, p. 176.
31 Isto. Više o stavovima Tome Akvinskog prema emocijama vidi kod Drost,
M. (1991) Intentionality in Aquinas’s Theory of Emotions, in: International
Philosophical Quaterly, Fordham University, no. 31, p. 449-460; Gorevan,
P. (2000) Aquinas and Emotional Theory Today: Mind-Body, Cognitivism
and Connaturality, in: Acta Philosophica, Roma: Armando Editore, no. 9,
p. 141-151.
32 Videti više kod Adams, T. (2005) Violent Passions: Managing Love in the
Old French Verse Romance, New York: Palgrave Macmillan, p. 29-32.
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ljubavi teoretizira s neoplatonističkog stava.33 Ovidijeva djela
Ars amatoria i Remedia amoris bila su raširena među srednjo
vjekovnom publikom te je njihov utjecaj na radnje romana očit,
međutim, teško je bilo opravdati korištenje njegovih pogleda na
ljubav u kršćanski orijentiranoj okolini. Upravo zbog toga što su
njegova djela propagirala emocionalno i seksualno iskustvo lju
bavi nisu mogla koegzistirati zajedno sa „službenim” skolastič
kim stavovima, odnosno nisu uzimana u obzir pri objašnjenju
strukture osjećaja već su potisnuta u domenu fikcije.34
Također, unatoč tome što ga je srednjovjekovna publika doži
vljavala kao filozofa, skolastici su uglavnom kritizirali Ovidija
iz razloga što njegovi pristupi temama ljubavi nisu obrađeni sa
stajališta kršćanskog morala. William od St. Thier rya spočitava
tako Ovidiju da je izopačio ljubav, onaj osjećaj koji prije sve
ga treba stremiti dobrome, duhovnom uzdizanju, a ne podilaziti
prohtjevima tijela. Najveća diskrepanca koja se javlja između
srednjovjekovnog skolastičkog pogleda na ljubav i Ovidijevog
jest u tome da dok srednjovjekovni teolozi tom osjećaju pristu
paju krajnje ozbiljno i objašnjavaju ga koristeći jasne odrednice,
Ovidije svoju publiku zabavlja alegorijama, čineći od diskusije
o ljubavi „napetu” intelektualnu igru punu skrivenih značenja
i kontradikcija.35 Međutim, s druge strane, poneki teolozi ipak
koriste Ovidijeve ideje kako bi podržali vlastita stajališta. Pri
mjerice Matthew od Vendôme pri objašnjenju jednog od uzroka
koji utječe na ljudske postupke, causa impulsiva, koristi upravo
primjer ljubavi, koja kao što Ovidije kaže čini čovjeka odva
žnim, ona je dakle poticajna.36
Kako dakle objasniti opise ljubavi u Vulgata ciklusu i posebice
njegovom posljednjem dijelu La Mort le Roi Artus? Može se ar
gumentirati iz predstavljenih pogleda u radu da je utjecaj na pri
stup ljubavi u ovom djelu bio dvojak. Naime, očito je da su unu
tar radnje korištena dva izvora za pitanje ljubavi jer se u ciklusu
mogu naći primjeri ljubavi kakvu podrazumjeva Ovidije, kao i
oni primjeri koji ukazuju na korištenje skolastičkih smjernica
pri definiraju svrhe ljubavi. Međutim, izgleda da je prevagnula
jedna strana, odnosno jedan utjecaj. Naime, upravo ukazujući
na to što ljubav može uzrokovati i koje su posljedice ukoliko se
lik preda nekom od vidova amor, duhovnom ili uvjetno rečeno
profanom. Lancelotova duhovna ljubav čini ga pravim vitezom,
33 Isto, p. 37-45.
34 Allen, P. L. (1992). The Art of Love: Amatory Fiction from Ovid to the Ro
mance of the Rose. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, p. 57.
35 Isto, p. 15-37.
36 Matthew of Vendôme, Ars versificatoria, vol. 3 of Mathei Vindocinensis
Opera., ed. Munari, F. (1988) 3 vol., Roma: Edizioni di Storia e Letteratura,
p. 109.
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dajući mu potencijal da ostvari viteški ideal ali samo ukoliko
pokaže volju da usmjeri svoju ljubav i djelovanje prema zaštiti
svega svetoga. U trenutku kada Lancelot voljno odstupi od du
hovne ljubavi radi potrebe one tjelesne on gubi potencijal ostva
renja ideala viteštva. U duhu dakle Augustinove ideje o dobroj i
lošoj ljubavi Lancelot svojom voljom svjesno odlučuje kojoj će
se amor prikloniti.
Nedopuštena ljubav između Lancelota i Genieure sagledana sa
stajališta Ovidijevog seksualnog iskustva ljubavi ne može biti
ostvarena niti može biti prihvatljiva skolastičkim filozofijama iz
razloga što je ona prije svega cupiditas, a ne caritas jer teži is
ključivo ispunjenju sebičnih pobuda, nikako onih altruističkih.
Kao takva ova ljubav svakako ne spada ni u kategoriju amor
amicitiae zbog svog preljubničkog karaktera. Također, neuz
vraćena ljubav koju prema Lancelotu osjećaju Galehot i djeva
od Escalota, sagledana u djelu s Ovidijevog stajališta emocio
nalnog iskustva ljubavi nije prihvatljiva jer opet nema taj du
hovni vid već isključivo počiva na sebičnim željama ova dva
lika. Konačno, upravo su ova dva oblika ljubavi, nedopuštena i
neuzvraćena, dovela do propasti Camaalota čime dakako autori
moraliziraju ne samo o amor već i o volji i motivaciji pojedinca
da se odluči na jedan put.
Slijedeći navedenu argumentaciju pitanje autorstva djela dakle
ostaje otvoreno pitanje dokučivanja koji od tih dvaju pravaca,
onaj Ovidijevski ili onaj skolastički, kroje vodeću perspektivu
koja se želi predstaviti publici. Ono što se pak sa sigurnošću
može utvrditi jest da Vulgata ciklus te posebice dio La Mort le
Roi Artus vjerno reflektira ideje proizašle iz tadašnjih vodećih
skolastičkih krugova čime je veza između književnog djela i
(filozofske) istine točno utvrđena.
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ARS AMATORIA, THE PROBLEM OF LOVE IN
LA MORT LE ROI ARTUS
Abstract
The main subject of this paper is the problem of love as shown in the
Old French Arthurian romance called the Vulgata Cycle, especially
its last part -  La Mort le Roi Artus. This thirteenth century romance
is the basis for all other Arthurian tales as it represents a summary
of all themes associated with the legends of King Arthur and courtly
literature, such as the forbidden love between Lancelot and Guinevere,
the quest for the Graal and other adventures of the Knights of the
Round Table. The main theme however, woven through each of the
presented tales throughout the whole work, is love. Whether it’s the
amor encompassed with the ideal of the chivalric code emphasizing its
spiritual component or profane mortal love, this emotion is omnipresent
in the plot. Based on the examples of many different forms of love, the
paper will demonstrate the link between how the emotion of love and its
manifestations were described in the romance and what the then leading
philosophical theories had to say about amor and emotions. With this
comparison an attempt will be made to find the connection between
prevalences described in the romance and the philosophical truths.
Key words: Old French courtly literature, “La Mort le Roi Artus”,
authorship, love, medieval philosophical truths on love
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СВЕТ И ИСТИНА
КЊИЖЕВНОСТИ: КАМИЈЕВ
НАГОВОР НА ПОМИРЕЊЕ
Сажетак: Чланак настоји да Камијеву визију „исправљеног ства
рања”, с једне стране, мотивационо ситуира у књижевноидеоло
шке контроверзе његовог доба, а с друге, укаже на њено теоријско
оправдање и естетско поткрепљење ослањајући се на, системат
ски неуобличене али бројне и експлицитне, рефлексије аутора о
статусу књижевности и улози уметничке праксе. Закључује се да
је наизглед колебљива Камијева позиција производ свесне одлуке –
и њеног спровођења – да је превасходни задатак уметника да, у
противставу према превратничким доктринама спасоносног ре
шења, својом бунтовном најавом обзирног препорода у име правде
и лепоте, разумева и стваралачки сведочи противречја властитог
времена и заговара њихово, можда и недогледно, помирење.
Кључне речи: Ками, помирење, уметност, истина, стварање,
препород

„Не бих морао писати:”1 – пише, дакле, Ками (Camus) 1942.
gодине – „да је свијет био јасан, умјетност то не би била,

1 Овај чланак настао је у оквиру пројекта 41004 „Ретке болести: молеку
ларна патофизиологија, дијагностички и терапијски модалитети и соци
јални, етички и правни аспекти”, потпројекат „Биоетички аспекти: мо
рално прихватљиво у биотехнолошки и друштвено могућем” и пројекта
43007 „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на живот
ну средину, праћење утицаја, адаптација и ублажавање”, потпројекат
„Етика и политике животне средине: институције, технике и норме пред
изазовом промена природног окружења”, које финансира Министарствo
просвете и науке Републике Србије.
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а да ми се чинило да свијет има смисла, не бих писао”.2
Књижевност је, судећи према овом запису, одговор на неја
сан и несмислен свет. Друго име за његово разјашњење и
осмишљавање је схватање. Али схватити свет, Ками као да
ниједног тренутка нема сумње, то не значи превасходно раз
открити његове тајне и разабрати законитости његовог од
вијања, већ „свести га на људско, означити човековим печа
том”, односно то значи „прије свега ујединити”.3 Приметном
апстинирању од термина „истина” у овом „схватању света”
доследно онда одговара повлашћеност његовог органона.
Наука се у овом контексту ни не помиње, филозофија такође
или у мањој мери, а пресудан значај добија уметност. Такав
њен статус повлачи специфично разумевање њеног карак
тера и сврхе. Могло би се рећи да се већ у Камијевој упо
треби термина „уметност” све више примећује премештање
нагласка са дескриптивно естетских пасажа на нормативну
артикулацију њене пожељне друштвене функције, која вре
меном постаје све бременитија улозима и задацима. Они су
додуше претежно помиритељске  природе, али стога управо
неупоредиво захтевнији и, најзад, емфатички интонирани:
„Циљ умјетности није да ствара законе или да влада, већ да
прије свега схваћа. (...) Умјетник на крају свога пута прашта
умјесто да осуђује. Он није судац него исправљач”.4
Та обзирност испуњена разумевањем код самог Камија не
долази, међутим, тек „на крају пута”, не као резигнација по
искуству заблуделог господства суђења које би сада да ко
ригује, већ читавим током пута, при том ниуколико не по
ступајући питомо и смерно. Другачије речено, управо прин
цип праштања и исправљања чији је функционер, налаже
уметнику да обзирно али непоколебљиво и бескомпромисно
устаје против начела која, стилизована у апсолут, немају ка
пацитет милосрђа и обзирних потеза. Негде при крају свог
пута, најдаље већ са четрдесет четири године, када држи го
вор приликом уручења Нобелове награде, Ками пре сумира
него „открива” властити вјеруј у погледу уметности. Опет
ненаметљиво, опрезно, са резервама које избегавају универ
зализацију, он признаје да, иако сâм не може да живи без
уметности коју ствара, њу никада није „стављао изнад све
га”, да га она, упрaво зато што је његова потреба, „не дијели
од људи”, него омогућава да живи „попут свих осталих”. А
2 Camus, A. (1976) Записи, Одабрана дјела, књига 7, Загреб: Зора, Графич
ки завод Хрватске, стр. 199.
3 Camus, A. (1975) Мит о Сизифу; Писма једном немачком пријатељу; Го
вори у Шведској, Одабранa дјела, књига 5, Загреб: Зора, Графички завод
Хрватске, стр. 22.
4 Исто, стр. 185.
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онда се готово неприметно, у истом обраћању, са испове
дања да за њега уметност „није задовољство осамљеника”
које проистиче из мржње и презира, прелази на крупнију и
далекосежнију тврдњу која поопштава да „прави умјетници
ништа не презиру, они се присиљавају да разумију умјесто
да суде”: „И ако се на овом свијету мора опредијелити, они
се опредељују за друштво у коме, према ријечима великог
Ничеa, неће више владати судац, већ стваралац, био он рад
ник или интелектуалац”.5
Чини се да је тиме уметник немало кредитиран, а уметност,
као његов ексклузивни завичај, уздигнута на ранг узорног
модела друштвеног организовања, слике једне утопије не
присилног и неконкурентског, перманентног стварања. Ако
код Камија нема задовољства осамљеника, има можда јед
ног другог удомљења својственог уметницима откад по
стадоше интелектуалци, са осећајем дуга и задатка своје
аутономне а никад довољно утицајне „професије”, једног
другог удобног смештања у митологију мучеништва на
стражи вазда угрожених вредности (произвољно (не)одре
ђеног) човека и света, чији су једини правоверни породи и
тумачи, једног чак (духовничког?, праведничког?, нарцисо
идног?) задовољства које, најзад, истовремено овековечује
и окамењује уметност и уметнике у узвишеном, трудном и
перманентном дисидентству од ма ког одређеног, стању и
могућности ствари, наметнутог Плана. Aко уметност заиста
не сме да буде задовољство самотника, онда уметник мора
да учествује у догађајима свог времена. „Ми смо ангажира
ни, иако против своје воље”, вајка се или мири Ками: „На
покон, не чини борба од нас умјетнике, него нас умјетност
приморава да постанемо борци. По својој улози, умјетник
је сведок слободе”.6 У тој часној мобилизацији и пишчева
величина огледала се у служењу истини и слободи: али оној
истини коју треба увек изнова заснивати и освајати и оној
слободи која је опасна макар колико и заносна.

Етика естетског хуманизма
„За разлику од Сартра, Ками је прво и највећма био умет
ник, уметник који је имао тачну идеју о томе шта уметност
и уметник треба да буду. Његова уметничка свест објашња
вала је и подржавала све његове остале активности”, на
глашава с правом Жерман Бре (Bréе).7 Али по вокацији, по
5 Исто, стр. 167-168.
6 Camus, A. (1976) Кронике, Одабранa дјела, књига 8, два тома, Загреб:
Зора, Графички завод Хрватске, стр. 134.
7 Brée, G. (1961) Camus, New Brunswick: Rutgers University Press, p. 10.
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оном што га призива, ван сваке сумње уметник, а по обра
зовању филозоф, Ками није једноставна књижевноисториј
ска чињеница, понајмање носталгични сентименталиста,
и далеко је чак и од некакве еснафске привржености умет
ности. Уметност, према Камију, пристаје само уз „обећање
верности које сваки умјетник даје сваки дан самом себи у
тишини“.8 То уметничку праксу и држање уметника заиста
доводи у близину онога што запажа Збигњев Бјењковски у
стожерној тези свог есеја „Ками анти-Кафка”: да „с позици
је моралиста Ками не силази никад. Никад није политичар,
тактичар, трибун, идеолог, никад не интервенише”.9 Бјењ
ковски додуше превасходно има у виду алжирску кризу као
аргументативни основ који би могао поткрепити такав став.
Али чак и тада, чак и ако се има у виду Камијева изјава да
између Алжира и мајке бира своју мајку – он радије оста
је управо борац, али чистих руку, и дакако моралиста, али
у акцији.10 Профет можда немогуће и свакако неудобне по
зиције , али позиције која се чинило да једина може бити
достојна позвања уметника и – одређења човека. Уосталом,
вели Ками одговорајући на једно питање новинара, у тек
сту који је приређивач Одабраних дјела примерено насло
вио „Умјетник и његово вријеме”, „можда није потребно да
као умјетници посредујемо у догађајима стољећа. Али, као
људи, јест”.11
А догађаји нису нимало наивни. Погубна ратна сведочан
ства диктирају прекретнички регистар, чак и кад се арти
кулишу у противставу према превратничким идеологијама.
„Два питања која убудуће поставља наше вријеме друштву
доспелом у безизлаз: је ли могуће стварање, је ли могућа ре
волуција? – исто су питање које се тиче препорода једне ци
вилизације”.12 Грчки наук је увек ту да опомене: не може се
бити уметник и нечовечан истовремено. Сестре исте мајке
8 Camus, A. (1975) Мит о Сизифу; Писма једном немачком пријатељу; Го
вори у Шведској, Одабранa дјела, књига 5, Загреб: Зора, Графички завод
Хрватске, стр. 171.
9 Бјењковски, З. (1982) Паклови и Орфеји: есеји о западноевропској лите
ратури двадесетог века, Ниш: Градина, стр. 195.
10 Упоредити: Михаиловић, Д. Ками и Сартр – чисте и(ли) прљаве руке, у:
У трагању за смислом: поводом сто година од рођења Албера Камија
и почетка објављивања дела Марсела Пруста. У трагању за изгубље
ним временом (1913-2013), Класици светске књижевности: јубилеји,
књига 6, приредиле Јеремић, В. и Михаиловић, Д. (2013), Београд: Уни
верзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Филолошки факултет,
стр. 182-183.
11 Camus, A. (1976) Кронике, Одабранa дјела, књига 8, два тома, Загреб:
Зора, Графички завод Хрватске, стр. 231-232.
12 Camus, A. (1976) Побуњени човјек, Одабрана дјела, књига 6, Загреб:
Зора, Графички завод Хрватске, стр. 266.
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побуне, само скупа могу остварити разлог свог устанка. Бу
дући уметник постбогоубојичког времена, Ками препород
третира као похрањени преостатак идеала по погребу сва
ког идеалитета. Он захтева искрену веру макар у пожељност
његове могућности и, истовремено, резервисану наду, једно
истинско „као да” приступање и поступање: „Постоји само
једно корисно дјеловање, оно које би поново створило човје
ка и земљу. Ја никад нећу поново створити људе. Али тре
ба поступати као да”.13 Philosophie des als ob временом тако
постаје централни Камијев постулат. Убеђивачка стратегија
се понавља. Са готово скрушеног признања неопходности
опонашања стварања у свести о немогућности рекреације
људи, то сведочанство личне инвестиције сугерише и доби
ја карактер макар препоруке која претендује на универзално
важење: „Ако послушам иронију прикривену у бити ствари,
она се полако разоткрива. Намигујући малим бистрим оком,
она каже: ‘Живјети као да...’ Упркос свим мојим трагањима
у томе је сва моја знаност”.14
Настојећи да ситуира уметника у тај иронизовани чин по
стања, Ками би да умакне позицији судишта охоле тран
сценденције и истовремено, естатски егзистирајући, не
затвори се у становишту „лепе душе”, од којег се чини да
започиње своју пустоловину. И укорењен у стварност и ис
клизао из ње, обавезан да одговори на изазове свог времена,
он не може да се херметизује у интимни свет афричког лета
своје младости. Ками истиче и писмом негује – али ника
да не апсолутизује – један врло одређен „Медитеран”, онај
који симболише очување античког наслеђа мере, форме и
границе. Он одлучно указује да се „европска идеологија у
последњих сто педесет година конституисала у сукобу са
‘природом’ и ‘љепотом’ и да се никакво цивилизацијско на
слеђе не може засновати без међусобног прожимања елеме
ната ‘медитеранске свјетлости’ и ‘европске ноћи’”.15 Иску
пљење, компензација, коректура, враћање права потиснутом
а благотворном моменту, а не трагање за уточиштем у којем
престају тензије, нарочито не за „колевком”, чини се да је то
праведна мера намере Камијеве интервенције.
Изреком код Камија стоји да сама уметност „не би могла
осигурати ренесансу која претпоставља правду и слобо
ду“ – не би ли се одмах иза дописала једна спецификација:
13 Camus, A. (1976) Кронике, Одабранa дјела, књига 8, два тома, Загреб:
Зора, Графички завод Хрватске, стр. 155.
14 Camus, A. (1975) Наличје и лице; Пировање; Љето, Одабрана дјела,
књига 1, Загреб: Зора, Графички завод Хрватске, стр. 82.
15 Ковач, Н. (1975) Сукоб бића и идеала – алијенација у делу Албера Ками
ја, Сарајево: „Свјетлост”, стр. 161.
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„Али без ње та ренесанса не би имала облик и не би значила
ништа”.16 Ако и није довољна, ипак тек лепота обликује и
осмишљава праведну побуну. Судећи и према многим ме
стима из каснијег Камијевог опуса, то је иста она лепота и
непатвореност алжирских плажа из његових првих дела. У
говору приликом доделе Нобелове награде, рецимо, налази
се и следеће непосредно признање и у исти мах признање
непосредности: „Нисам се никада могао одрећи свјетлости,
среће што постојим, слободног живота у коме сам растао”.17
Међутим, ако би се и могло рећи да се Ками, „после тешког
и дугог обилажења, које су му наметнули историјски дога
ђаји и, још и више, његов племенити и прецизни кодекс ча
сти, вратио иницијалном извору свог писања – према неким
критичарима најбогатијем у његовом делу – свету свог ме
дитеранског детињства”,18 то би могло да важи само уколи
ко се претходно претпостави да повратак нечему мора бити
различит од поласка од тог истог нечег, у тој мери да, барем
у уметности, и то нешто чини различитим. Имплицитна ди
јалектика Камијевих дела говорила би, онда, да лепота која
стоји на извору, стоји истог имена али различите тежине и
смисла и на увиру. Бре, као и Сартр (Sartre), управо не мисли
да је то случај, различито додуше вреднујући такву Ками
јеву деволуцију, да је његов повратак „кући” био линеарно
неисторичан или управо узор аисторичности. Према Сартру
из „Одговора Алберу Камију”, он је „врхунац класичне тра
диције непријатеља историје” који је направио произвољну
али заводљиву синтезу „између естетског ужитка, пожуде,
среће и јунаштва, између врхунске контемплације и дужно
сти, између жидовског блаженства и бодлеровског незадо
вољства”.19 Сва је прилика да Ками своје медитеранско де
тињство заиста никада није напуштао (још мање оно њега),
као што је, с друге стране, увек знао и да уметност не стоји
(само) на страни детињства, невиности, чистоте, лакоће, де
скрипције. Већ 1939. године, сâм о томе сведочи: „Усклади
ти дјело које описује и дјело које разјашњава. Дати опису
његов прави смисао. Док је опис сам он је диван, али не
доноси ништа”.20

16 Camus, A. (1976) Кронике, Одабранa дјела, књига 8, два тома, Загреб:
Зора, Графички завод Хрватске, стр. 196.
17 Camus, A. (1975) Мит о Сизифу; Писма једном немачком пријатељу; Го
вори у Шведској, Одабранa дјела, књига 5, Загреб: Зора, Графички завод
Хрватске, стр. 170.
18 Brée, G. нав. дело, стр. 255.
19 Сартр, Ж.П. (1984) Портрети, Београд: Нолит, стр. 104.
20 Camus, A. (1976) Записи, Одабрана дјела, књига 7, Загреб: Зора, Графич
ки завод Хрватске, стр. 112.
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Преко дивоте описа, ипак би требало уметничким делом
донтети још нешто. То „нешто” је час „побуна”, час „ства
рање”, час „ренесанса”, час „помирење”. Заједнички имени
тељ би могао бити извесна друштвена делотворност умет
ности. Када у својим теоријским списима тематизује кул
турне, антрополошке и социјалне проблеме, Ками контуре
препорода уочава увек или, пре свега, у равни уметничке
креације. На подручје друштвеног преображаја он тај модел
није толико покушавао да преслика, колико да успостави
паралеле и промовише аналогне могућности. Праведно би
стога било рећи да је тај модел, ако је и био утопијски или
чак мисионарски, чини се, увек био и довољно опрезан да
никада не буде месијански. „Морамо истовремено служити
и боли и љепоти. То захтјева дуго стрпљење, снагу, скриве
ни успјех, а то су врлине које темеље потребну нам рене
сансу”.21 Истрајност у спровођењу ових врлина заправо је
опис пута великог уметника, али и једини гарант пуноправ
ног освајања слободе: „Одвратно друштво тирана и робова
у којему ми себе надживљујемо наћи ће смрт и пребражај
једино на разини стварања”.22
Уз све то, па и уз још неодмеренији крик: „Само умјетници
чине добро у свијету”,23 не може се ипак пронаћи убедљиво
текстуално покриће за доскора доминантну рецепцију Ка
мија на овим просторима: „У ‘Побуњеном човеку’ Ками се
залаже за аристократију. Док је Платон предлагао да држа
вом управљају филозофи, Ками је присталица владавине
уметника. Штавише, по њему, битни проблеми савременог
друштва биће решени ако на власт дођу уметници који су
принципијелно против убијања”.24 Таква марксизована де
нунцијација претпоставља, прво, да се увек ради о полити
ци, о владању, о управљању и, друго, да и нешто тако пре
слабо или од господарења различито као што је „артизам”
(сам из себе) хоће или уопште може да се изроди у власт, у
ар(т)истократију. Странка сталежа уметника, док су уметни
ци, која би се борила за политичку доминацију, срећом или
не, и даље остаје не(за)мислива, макар због унутрашњих тр
вења. Коначно, на последњим страницама Побуњеног чове
ка, књиге која је осумњичена за ширење елитистичких иде
ја, налазимо и ово: „Љепота без сумње не ствара револуције.
21 Camus, A. (1976) Кронике, Одабранa дјела, књига 8, два тома, Загреб:
Зора, Графички завод Хрватске, стр. 232.
22 Camus, A. (1976) Побуњени човјек, Одабрана дјела, књига 6, Загреб: Зо
ра, Графички завод Хрватске, стр. 267.
23 Camus, A. (1976) Записи, Одабрана дјела, књига 7, Загреб: Зора, Графич
ки завод Хрватске, стр. 236.
24 Јеремић, Д. (1970) Доба анти-уметности, Београд: Култура, стр. 212.
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Али долази дан када ће револуције имати потребу за њом.
Њезин закон који оспорава стварно у исто вријеме док му
даје јединство јест такођер закон побуне”.25
Уметност као класични баштиник лепоте, изгледа да верује
Ками, може или треба да естетизује ону технологију побуне
која је већ значајно узнапредовала на њену штету и, у ономе
што деле, у заједничком отклону од баналности пуког при
стајања, спречи и потоњу да се сведе на вулгарност искљу
чивог негирања. Чак и пуноправно и пуноважно Ничеово
(Nietzsche) одбијање сваке трансценденције можда тражи
исправку: ако икакву, савременост треба једну нову тран
сценденцију „која се реализира у умјетности, и која тиме
што је оностраност, не запоставља овај свијет, већ га чак
претпоставља свему осталом”.26 И заиста, трагове таквог
домишљања налазимо код Камија, на местима која ниуколи
ко нису тек успутна већ, радије напротив, преломна: „Али
има можда нека жива трансценденција коју обећава љепота
и која нас може навести да волимо овај смртни и ограниче
ни свијет те га претпоставља свему осталом. Умјетност нас
тако враћа изворима побуне уколико настоји обликовати јед
ну вриједност која бјежи у непрестаном постајању, али коју
умјетност предосјећа и хоће отети повијести”.27 Визија пле
мените интенције помирења, и по цену хотимичне недифе
ренцираности, час мишљена као простор балансирања а час
као створене/стваралачке равнотеже на наднивоу – сведочи
о расколу света и нади уметника у могућност реконструкци
је његовог јединства уметничким гестовима и средствима.
Нема основа да се тврди да се код Камија ради о више, али
ни о мање од тога. Као што је извесно да он мисли да то
није само приватно духовно искуство већ пре нешто као, у
проклетству парадокса повлашћен, онај непроменљиви удес
човека који нагони да се, једнако узалудно али плодотворно,
безнадежно али здушно, готово онако као Сизиф у његовој
интерпретацији, и у стварности и у тексту, поступа као да

25 Camus, A. (1976) Побуњени човјек, Одабрана дјела, књига 6, Загреб:
Зора, Графички завод Хрватске, стр. 270.
26 Грлић, Д. (1979) С ону страну естетике, Естетика IV, Загреб: Напријед,
стр. 260.
27 Camus, A. (1976) Побуњени човјек, Одабрана дјела, књига 6, Загреб: Зо
ра, Графички завод Хрватске, стр. 252. Жерман Бре види овај одељак
као „неочекивану дирекцију Камијевог мишљења”, као могући „кључ
јединства” два вида лепоте које Ками није успео да помири: „лепоте
природе и лепоте човека”. Док је потоња постајала све первертиранија,
прва и важнија је губила на изражајности због Камијевог излета у акту
елну књижевно-политичку моду, речник, проблематику: „чини се да је
Камијево искуство вршило притисак на његов сензибилитет: време је
узело свој данак од уметника” (Brée, G. нав. дело, стр. 9).
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није фаталан: „Умјетност и побуна умријет ће тек с посљед
њим човјеком”.28

Утопија стварања и поуметничење мишљења
Жан Данијел (Jean Daniel), међутим, упозорава да је веома
опасно враћати се Камијевом делу „са намером, коју често
срећемо код верних поклоника, довршавања ауторовог де
ла уместо њега самог или, захваљујући поједностављеним
интерпретацијама, чак и једној врсти разочарања које допу
шта, тумачењу смисла дела као апокалипсе”.29 Не може по
служити као алиби за произвољно или чак и доследно довр
шење чињеница да целокупан Камијев опус заиста уопште
није целовит. Он је остао коначно недовршен не само онако
како је сваки ауторски корпус недовршен, како је свака смрт
аутора прерана, већ превасходно стога што то ни не жели
да буде, што у потрази за својом обухватношћу аутокорек
тивно бежи од ње. Ками је несистемотворан и Ками је мање
у патетичној потрази за остварењем циља а више у иска
њу и искушавању помиритељског стајалишта. Његово де
ло и његов удео је, тек или чак, један покушај хармоничног
разрешења до пароксизма доведених супротстављености
и расколништава савременог света, једно готово дословно
музичко настојање да се дискурзивним и, још и више, на
ративним и исповедним текстуалним средствима заговара
хармонијско измирење: умногоме јединствен и непоновљив
склоп који истовремено сведочи и сугерише универзалност
свог предузећа.
У слици тог доброхотног и обзирног препорода, нема сумње,
пребива једна епохална „чежња”, појављује се још један лик
„носталгије” за апсолутом,30 али можда и пре и прецизније,
један нарочит напор да се обнови јединство оног предмо
дерног и, још даље, света старине, који ипак зна да не може
да се врати, макар не истоветан. На том месту, углавном, код
Камија стају покушаји демонстрације или експланације, а
„спекулација” ако и не ишчезава, добија специфичан и мо
жда изворнији вид. Ками се преусмерaва „са дискурзивно
сти на роман, слику, мит, параболу”, не би ли измирио или
узајамно прожео „нероманескну филозофију и романеск
ну нефилозофију”.31 Слике бремените значењима приказу
ју, показују, казују, али не аргументују. Оне нису, али оне и
28 Camus, A. (1976) Побуњени човјек, Одабрана дјела, књига 6, Загреб:
Зора, Графички завод Хрватске, стр. 196.
29 Данијел, Ж. (1990), Тумачење Камија, Свеске, Панчево, стр. 61.
30 Видети Милошевић, Н. (1978), Антрополошки есеји, Београд: Нолит.
31 Barilier, E. (1977) Albert Camus – Philosophie et littérature, Lausanne:
L’age d’homme, pp. 146, 131.
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неће да буду (ауто)рефлексивне. Оне се смислом више исцр
пљују у уверљивој представи неопходности „препорода”, а
мање, ако уопште, у циљу таквог наступања, успешно на тај
начин избегавајући да одреде властити топос.
Утопија наплаћује рачун појмовљу у монети оне реторике,
доживљене визије и представе које је оно самоуверено и су
верено потиснуло. Још у двадесет другој години Ками оста
вља резолутни запис о убеђености у благотворност тран
сформације филозофије инструментима уметности: „Мисли
се само по слици. Ако желиш постати филозоф, пиши ро
мане”.32 Годину дана касније, у његовом дипломском раду,
стоји указивање на, саме истине ради, нужност употребе не
конвенционалних изражајних средстава: „У дијалогу срца и
ума истина се не може изразити другачије него сликама”. С
протоком времена, међутим, Камију као да више није стало
до „романсирања” и визуализације филозофских садржаја и
противставља им једнозначно и фронтално уметност. „За
што сам умјетник, а не филозоф?” – запитаће се, опет скоро
вајкајући се, већ славни Ками – „Зато што размишљам рије
чима, а не идејама”.33 Признање одступања од филозофских
захвата је увек скромно, извињавајуће и готово самокритич
ки интонирано, али као и да у својој стидљивости крије, ако
не препоруку, оно опомену: „Нисам доиста филозоф и знам
говорити само о оном што сам проживио”.34
Упозорење које се умотава у обланду исповести заправо би
да легитимише и заступа неугасиво право сензибилног на
спрам апсолутизације оног интелигибилног. На искуству
тог увида можда би могло да се заснује прижељкивано по
мирење. Изнутра инфицирати супстратом уметниковања и
теоријску активност, или још и пре, на њему је изградити
– и обрнуто, теорију из ње саме преточити у стваралаштво
– могло би се рећи да су то кретања у којима Ками препозна
је своју мисију. „‘Пировање’ показује да се може говорити
о сензбилној мисли. ‘Мит о Сизифу’ у тенденцији показује
своју нефилозофију”.35 Аналитичке ладице дисциплина су
једнострано нешто од тога пренаглашавале за рачун разуме
вања јединственог лика тог двоструког настојања.
Са стране уметника гледано, његов дуг и његов задатак је
да подстиче величину уметности – „у тој вечној напетости
32 Camus, A. (1976) Записи, Одабрана дјела, књига 7, Загреб: Зора, Графич
ки завод Хрватске, стр. 12.
33 Исто, стр. 266.
34 Camus, A. (1976) Кронике, Одабранa дјела, књига 8, два тома, Загреб:
Зора, Графички завод Хрватске, стр. 182.
35 Barilier, E. нав. дело, стр. 132.

112

ПРЕДРАГ КРСТИЋ
између љепоте и боли, љубави према људима и лудости
стваралаштва, неподносиве осамљености и заморне масе,
одбијања и прихваћања”.36 Уметник је увек између, и на по
љу расположења и идеја, и у сфери друштва и друштвено
сти, и одатле, из потцењене средокраће препознаје и упу
ћује свој нимало (о)средњи и амбициозни „позив”: „Он се
држи на тачној разини, између свих, ни више ни ниже од
свих оних који раде и који се боре. Његов је позив да пред
тлачењем отвори затворе и даде реч невољи и срећи свих”.37
Изједначен са свима, а посебно п(р)озван, у истом низу. Та
препознатљива апорија ангажоване уметности и интелекту
алног ангажмана уопште, код Камија налази оправдање у
несумњиво беневолентном али не нужно и бенигном уве
рењу да хуманизам, овог пута естетички моделован, и по
сле свега и упркос свему, и даље остаје једини гарант лика
оне ренесансе која је претходно проглашена неопходном и
чију реализацију најављују наступања и одступања „пра
ведничких” побуњеника. Хотимична дискурзивна недифе
ренцираност и „забрана слике спаса” је можда била брана
фаталним пројектима, као што је несумњиво била реакција
на њих, али би (нео)романтичарска (пан)естетизација света
истовремено још увек могла бити и позив за оне супстанци
јалније визије спаса које су „стваралачке” у својој непомир
љивости и разарању, визије које није могуће оспорити, нити
чак уопште вредновати, са становишта које би да заузме и
заступа Камијево дело, испуњено помиритељским разуме
вањем, пропусношћу за све и понекад ирационалном вером
у избавитељску снагу уметности: „Свако велико дјело чини
љепшим и богатијим људски лик и у томе је његова тајна”.38
У свом првом „запису” двадесетдвогодишњи Ками пише о
„правом смислу живота” и одатле одређује себе према умет
ности: „Умјетност за мене није све, нека онда барем буде
посредник”.39 Посредник до смисла, слободе, јединства,
лепоте, све закрупнелих речи, али и, чинило се, незаобила
зних „компонената човекове релативне среће”, елемената
који јамче „једну усмереност која сама собом чини живот
вредним за свако посебно пролазно људско биће”. Ками је,
36 Camus, A. (1975) Мит о Сизифу; Писма једном немачком пријатељу; Го
вори у Шведској, Одабранa дјела, књига 5, Загреб: Зора, Графички завод
Хрватске, стр. 186-187.
37 Camus, A. (1976) Кронике, Одабранa дјела, књига 8, два тома, Загреб:
Зора, Графички завод Хрватске, стр. 233.
38 Camus, A. (1975) Мит о Сизифу; Писма једном немачком пријатељу; Го
вори у Шведској, Одабранa дјела, књига 5, Загреб: Зора, Графички завод
Хрватске, стр. 188.
39 Camus, A. (1976) Записи, Одабрана дјела, књига 7, Загреб: Зора, Графич
ки завод Хрватске, стр. 7.

113

ПРЕДРАГ КРСТИЋ
наравно, за себе пре свега у књижевности видео једну та
кву оријентацију, али ју је истовремено и упркос ограђива
њу која су смерала да запрече њено привилеговање, ипак
сматрао и „суштинском људском активношћу, једном од
најфундаменталнијих”.40 У својој тридесет седмој години,
док Побуњени човек још није био објављен, Ками отворено
описује предрасуду своје „филозофије уметности”: „Имам
најузвишенију и најстраственију идеју о умјетности. Одви
ше високу а да бих пристао да је подредим ичему. Одвише
страствену а да бих је хтио одвојити од ичега”.41 Таква је
уметност онда морала да мири и да се мири, а стандардом
и мером успешности свог остварења да огласи степен и на
чин помирења. „Нећу порицати глупо вриједност стварања
у корист вриједности човјечанства, или обрнуто. За мене,
једне нису никад одвојене од других и величину умјетника
мерим (Молијер, Толстој, Мелвил) према равнотежи коју је
он успио одржати међу једним и другим вриједностима”.42
Исти принцип уравнотежености вредновања који башти
ни књижевност за Камија је и врхунско методско руковод
ство и критеријум вредности филозофског излагања, чији
узор остаје грчка мисао.43 Улогу посредника и помиритеља
уметник недвосмислено, а филозоф уколико је (и) уметник,
мора да преузме на свим равнима постојања, мишљења и
стварања. И етичке и космолошке категорије морају да се
сада подреде и истовремено аутентично пронађу у захтеву,
карактеру и циљу његовог естетског ангажовања, будући да
им можда коначну легитимацију функције даје мера лепоте
коју чувају и производе.
Камијево естетско помирење и мирење поументичењем, из
весно није довољно за исход који прижељкује, али је можда
(било) једини могући одговор на навалу идеолошки анга
жоване и тетички артикулисане уметности средином про
шлог века и, следствено, баштинило једну драгоцену и не
упоредиву предност у односу на њих: осим што мири, оно
је заокупљено мерењем, одмеравањем властите границе и,
осим што неће да буде тотал(итар)но, ипак претендује на
једну разбориту формалну или регулативну универзалност
важења. Таква интервенција у постојеће форме које одбија
ју да се препознају као произведени и реконструктибилни
40 Brée, G. нав. дело, стр. 242.
41 Camus, A. (1976) Записи, Одабрана дјела, књига 7, Загреб: Зора, Графич
ки завод Хрватске, стр. 398.
42 Camus, A. (1976) Кронике, Одабранa дјела, књига 8, два тома, Загреб:
Зора, Графички завод Хрватске, стр. 232.
43 Упоредити Фоше, М. (2011) Манифест светлости, Златна греда 111/112
(XI), стр. 18.
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конструкти, поносни притом на фанатичку доследност коју
исповедају, може додуше, или мора, повремено да се дожи
ви као деформисање: „‘Исправљање’ стварања, како га је
Ками дефинисао у Побуњеном човеку, опасно се приближа
ва унакажавању”.44 И уз претпоставку да је тако, међутим, у
истом делу се, још и чешће, налази и онај делотворни корек
тив који, у додуше неједнозначној интенцији, управо онемо
гућује установљење сваког изопаченог поретка: „Умјетност
нас барем учи да се човјек не своди само на повијест него да
налази разлог постојања и у природи. Велики Пан за њега
није мртав. У исто вријеме док потврђује вриједност, свима
заједничко достојанство, његова најнагонскија побуна упо
рно захтијева нетакнут дио стварног којему је име љепота,
како би њоме утажила своју глад за јединством”.45
С друге стране, већи проблем Камијеве визије „исправље
ног стварања” од опасности „унакажавања стварности“,
чини се да се састоји у нечем, у извесном смислу, управо
супротном: у њеном остајању на декларацијама, убедљи
вим али фрагментарним дескрипцијама и општим местима
оне „негативне мудрости” која избегава све апсолутизације.
Тако изложена, она нема ни моћи ни могућности да у је
динственом следу доврши посао и нађе смисао свом напору
ван и преко оправдања већ зачете уметничке праксе. Могуће
је међутим да апстинирањем од позитивног одговора, изо
станком приказа начина конкретног остварења лепих пред
знака посвемашњег помирења, у једном битном смислу
управо остаје доследна. Његова прецизнија слика могла би
бити хотимице препуштена тек простору где се експресивно
раскрива: уметничком делу, а не његовој теорији. У одбе
гу од „тероризма теорије”, Ками консеквентно задржава ту
кокетну тактику заговарања области отвореног исхода или
наговарања на њега. Та недореченост или недомишљеност,
данас, уместо да представља анахронизам, радије би могла
бити сведочанство једне намераване и штавише одговорне
недоследности: унапред проказивања сваког одређеног лика
помирења – које истовремено не престаје да се, као својевр
сни нерасположив али неопходан идеал, истрајно заговара.
И технички и мотивацијски импресионистичка, слика пре
порода замућеним обрисима предочава и призива један про
цес који претпоставља бескрајне могућности стварања и не
обећава никакву утеху. За разлику од фанатичних циљољу
баца, Ками је имао превише различитих сензибилитета, или
44 Brée, G. нав. дело, стр. 250.
45 Camus, A. (1976) Побуњени човјек, Одабрана дјела, књига 6, Загреб:
Зора, Графички завод Хрватске, стр. 269.
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превише сензибилитета за разлику, премало или управо по
таман, заправо никакве толеранције за самозадовољно, ра
ционално али индиферентно према стварности, испредање
дискурса теорије, као и довољно чула за заводљиве али не и
самодопадљиве текстуалне праксе – да би се бавио хипоста
зирањима. Добровољна осуда на противречну или „недовр
шену” позицију инкасира се одатле као нужан трошак: Ками
заступа (препорођено) јединство, али је начелно равноду
шан према (заснивању) могућности његовог ванменталног
постојања. Између бесмисла аморфије и хегемоније систе
матизоване морфологије, ужљебила се луцидност која јало
во заговара немогуће, правдајући се пожељношћу или чак
нужношћу самог наговора. Препорука која је одговорна пре
ма могућности властитог седиментирања реално онемогу
ћује рад на миру којем унапред ускраћује основу помирења.
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WORLD AND TRUTH OF LITERATURE:
CAMUS URGING RECONCILIATION
Abstract
The article seeks to situate motivationally Camus’ vision of “corrected
creation” in literary and ideological controversies of his time. Relying
on systematically unrepresented but numerous and explicit reflections
on the status of literary and the role of artistic practice, it also intends to
point to the theoretical argumenation and aesthetic justification of such
a vision. Conclusion is that the seemingly reluctant Camus’ position
is the product of a conscious decision - and its implementation - that
the task of the artist is primarily to understand and, contrary to the
subversive doctrines of the salvation, with his rebellious announcement
of considerate revival in the name of justice and beauty, to creatively
testify contradictions of his own time and advocate perhaps
unconceivable comprehensive reconciliation.
Key words: Camus, reconciliation, art, truth, creation, rebirth
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ZADIE SMITH’S IRONIC
NARRATOR: THE
MANY TRUTHS OF
MULTICULTURALISM
Abstract: Irony mocks truth in language by always implying at least
two possible meanings: the literal and the figurative one. As such, irony
as a figure of speech is conducive to the topics of Zadie Smith’s writing.
The omniscient narrator of White Teeth tells the story of a transnational
metropolis in an elaborate, ironic tone, verging on parody, in order
to bring out the multifaceted and complex relational network that
underlies the identities of the 20th century Londoners. The slippage and
ambivalence inherent in verbal irony reflect Smith’s multiethnic setting,
where no easy labels of identity apply, just as the meaning of an ironic
utterance is not singular and is subject to multiple interpretations. The
narrator of White Teeth conveys irony on the extradiegetic level with
the function to expose how living in a multiethnic society leads to a
deconstruction of the subject’s identity and his deeply-rooted, dogmatic
truths about himself and the undying Other.
Key words: Black British fiction, narration, irony, multiculturalism

Black British Fiction: A movement from
the margins to the centre
The writings of Zadie Smith are commonly subsumed under the
umbrella term Black British fiction, which is a comparatively
recent notion in literary nomenclature that calls for some
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explanation. Black British literature encompasses texts written
in English by people of Caribbean, Asian or African descent
from former British imperial colonies who have either
immigrated to Britain or have been born in Britain by immigrant
parents (Wambu n.pag.). Black British fiction sprang from the
experiences of the first black wave of immigration that ensued
after the decolonization process in the mid 20th century, evolving
gradually into a body of versatile, yet thematically coherent
works. Notable authors who marked the first wave of Black
British writing include Edward Braithwaite, George Lamming,
V.S. Naipaul, Roger Mais, Sam Selvon and Wilson Harris, among
others. These young and thriving writers relocated to London
from the West Indies as already published authors, in need of
the resources of the metropolis for furthering their careers.1 Ball
observes how, as a group, the young Caribbean authors were
the first to write about “the (post)imperial metropolis from the
point of view of the empire’s former subjects” (110). Their
narratives show London as an embodiment of imperial legacy,
a city that perpetuates racial segregation and social stratification
typical of the life in colonies. A notable example of this stage is
Sam Selvon’s The Lonely Londoners, a novel about immigrant
disillusionment with the metropolis’s hostile hosts and  slender
chances of social, financial and romantic fulfillment. Written in
a heart-warming, humorous tone, and more importantly, lending
authentic Carribean creoles to the narrative voice, the novel
addresses problems of poverty and isolation of the West Indians
in London, a rapidly expanding transnational cosmopolis, which
these early postcolonial denizens help to transform into a “world
city” it is today.
The work that truly put the Black British fiction on the map of
British literary scene, in a turbulent decade when immigrants’
rights were battled over on London streets in riots and marches2,
was Salman Rushdie’s widely praised Midnight’s Children
(1981). The novel communicated with its literary predecessors,
but exhibited boldness and innovation which forcefully defied
marginalization. This is probably the first Black British text that
was not strictly labeled “Black” or “Commonwealth”, but was
admitted into the “holy canon” of British literature as its rightful
member3. The novel heralds a new generation of authors who
moved from the themes of postcolonialism typical of the first
1 Dabydeen, D. and Wilson Tagoe, N. (1997) A Reader’s Guide to the
Westindian and Black British Literature, London: Hansib Publishing, p. 83.
2 For a thorough description of the 1980s race politics in Britain see Gilroy
(1987).
3 On the resistance to inclusion of Black British authors in the canon see
Brennan (1990).
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generation to the post-racial narrative of the rapidly changing
multiethnic Britain that was by now the country of birth for
many of these writers. The set also included Buchi Emecheta,
Grace Nichols and Mike Phillips, to name but few (Wambu
n.pag.). Already in 1974, Buchi Emecheta’s was one of the few
black female voices to be heard on the British literary scene. In
a novel poignantly entitled Second-Class Citizen, the Nigerianborn Emecheta recorded her private experiences of racism,
motherhood and domestic abuse, delivering a damning verdict
on both the oppressive Nigerian patriarchy and the disinterested
British institutions which fail to protect her from them. Hanif
Kureishi’s The Buddha of Suburbia (1990) is another groundbreaking text which compellingly explores the complex mixedrace heritage of its main character, the young and resourceful
Anglo-Indian Karim, who opens the novel with words that
would become the leitmotif of the new generation of Black
British writers: “I’m an Englishman born and bred, almost”
(Kureishi 3). Kureishi’s much acclaimed novel proposes
alternative and amorphous models of identity, marriage, race
and gender relations, and it followed the success of his equally
controversial screenplays My Beautiful Laundrette (1984) and
Sammy and Rosie Get Laid (1987).
Zadie Smith, herself half British and half Jamaican, belongs to the
third wave of Black British authors that mostly comprises writers
born and raised on the British soil. Unlike their predecessors, the
characters created by these authors feel at ease in their urban
surrounding and are more successful at reconciling their British
nationality with their non-British ethnic roots. This is partly so
because Britain is the only home they have ever had, and partly
due to the fact the times are changing to their advantage. At the
turn of the century, white British racism at length subsided to
give way to a new era of welcomed cultural diversity and more
or less harmonious cohabitation, encouraged by the demands of
global economy and the law of the capital. Though there are still
frictions between the dominant and the minority groups, these
are today perceived as an exception, rather than a rule. It is easy
to infer that the main concern of these British-born descendants
of immigrants or mixed-race couples, therefore, is no longer the
economic and cultural exclusion, but defining one’s identity in
such a chaotic and diverse multicultural setting. Themselves
often racially hybrids, recent Black British authors write of
young people of fluid identity, less tied down by their roots and
burdened with the past. They write of full-blooded Londoners
who are, as Ball suggests “on the move and on the make” in the
capital, with their eyes set on the future (224-25).
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The second and third generation characters of Black British
fiction, however, time and again revisit the question of who they
are and where they come from. Their values are often in conflict
with the values of their parents. They are forced to negotiate
with the dated attitudes of the older generation, which results in
an uneasy compromise. The differences between the immigrant
parents and their increasingly anglicized children often make for
a wider gap than the one that may exist between these youths
and their English neighbours. Adebayos’s Some Kind of Black
is representative of the 1990s tendencies in Black British fiction
to relegate the narrative of the older generation (parents of
the main character) to a lesser status, while emphasizing the
coming-of-age experiences of the street-smart protagonist Dele
and his sister Dapo, as they waver between rock and a hard place
in the confusing and often violent urban theatre of mid-nineties
London. These youngsters move about the city with zest and
confidence of locals, while it is their non-assimilated parents
who are portrayed as blocking figures, confound to the domestic
realm that shelters them from an alien cityscape.4 Some notable
names of the early 21st century Black British literary scene
that tackle the theme of not simply acculturation but, more
interestingly, of  reconfiguration of identity in London’s multiethnic communities, are Monica Ali,5 Meera Syal6 and Andrea
Levy.7

Irony as the stylistic choice of postcolonialism
Zadie Smith’s novels White Teeth, On Beauty and NW portray
transnational cityscapes, primarily that of London, and are
as concerned with the indigenous city dwellers as with the
immigrant experience. Zadie Smith is intent on finding what
happens when the paths of socially and racially different
Londoners cross in the interstices of the metropolis. As her
novels suggest, the outcomes of these encounters are highly
unpredictable and they trigger a chain of ironic events. Smith
employs irony both on the level of narrative transmission and on
the plot level to explore how living in a heterogenous, multiethnic
society influences the characters and complicates their sense of
identity and truth. Irony is a particularly apt stylistic choice for
Smith as it lends itself well to the larger thematic concerns of
her work. Ironic ambiguity serves to undermine her characters’
exertions to achieve a “pure” identity and deconstructs their
historically constructed truths about homeland, culture and
4 Ibid.
5 Ali, M. (2003) Brick Lane, New York: Scribner.
6 Syal, M. (1999) Life Isn’t All Ha Ha Hee Hee, New York: Picador.
7 Levy, A. (2004) Small Island, London: Headline Book Publishing.
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ethnicity. For instance, irony thwarts the Pakistani born Samad’s
and the Caribbean born Hortense’s adherence to a racially and
culturally definable personality. It also hinders their British born
children and grandchildren, Samad’s twins and Irie Jones, in
transcending their parents’ inherited truths of origin, and the
future predicated on this origin, which these children strive to
escape. The truth lies somewhere in the middle, irony instructs
them.
Irony as both a figure of speech and a situational concept seems
to be conducive to the topics of Smith’s writing. Smith employs
both situational and verbal irony to point out the multifaceted
and complex relational network that underlies her characters’
identities, which is also how ironic meaning is achieved. The
slippage of meaning and ambivalence that are at the core of
irony are also inherent in Bhabha’s concept of cultural hybridity,
which denotes a conglomerate of the colonizer and the colonial,
devised in his milestone text of postcolonial theory, The
Location of Culture8. Irony is a fitting mode of writing for Smith
because it shares something in common with White Teeth’s
hybrid characters who have to negotiate their identities in the
contemporary multicultural London. The world of White Teeth
is shaken to the core by hybridization and this is highlighted
with the fact that the narrative is not confound to the immigrant
experience.   The Chalfens, representatives of the dominant
white English middle-classes with their unassailable tradition
and coherence, encapsulated in their pretentious self-coined
term Chalfenism, undergo tectonic changes from the moment
their paths cross with the multi-racial Joneses and the immigrant
Iqbals.  In time, faith and science, history and memory, destiny
and chance, Britishness and Otherness, fanatical Islam and
fanatical Christianity all collide to produce exciting results
and realignments of loyalty, culminating in the triumphant and
utterly ironic escape of the experimental mouse at the novel’s
end. Irony comes as a comic punishment to all the characters
who get caught up in cultural stereotypes, the commonly held
“truths”, about their neighbours or themselves.

8 Hybridity has been attacked by numerous scholars. One such text is Antony
Easthope’s article “Bhabha, Hybridity and Identity” where the author states
that the concept of hybridity is analogous to Derrida’s difference (only
appropriated for the colonial context) and that it suffers from the same
flaws as Derrida’s term. Namely, just as Derrida avoids defining presence
that would have to have a substance in order to dissolve into difference, so
Bhabha fails to explain how it is possible for hybridity to undermine identity,
if Bhabha negates the possibility of both a coherent identity and subjectivity
that would give it substance. Easthope even goes on to assert that living in a
state of in-betweenness, of interstices, i.e. between multiple identities, which
is what Bhabha invites us to do, amounts to psychosis.
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The ironic narrator of White Teeth
The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory
(Cuddon 1998) maintains that even though irony defies definition,
it always involves a discrepancy between words and their
meaning, or between actions and results, or between appearance
and reality. The two basic kinds of irony to be distinguished are
verbal irony and the irony of situation. Sperber and Wilson agree
with the traditional stance that ironic meaning usually implies
the opposite of what is said, but they add that the motivation
for and the effects of irony are much more varied. Beside the
implication that the content of the said is untrue (what is often
called the substitute of the literal meaning with the figurative
one), there are also ironic questions, ironic euphemisms, and
ironic allusions to the inappropriateness or irrelevance of what
is said, rather than only to its inaccuracy (309).
The list of the most versed English ironists includes Chaucer,
Shakespeare, Ben Jonson, Defoe, Swift, Fielding, Byron,
Thomas Hardy, Shaw, Joyce, Evelyn Waugh and Iris Murdoch.
More recently, irony has been the chosen tool of postcolonial
authors, used to destabilize the fixed relations of centre and
periphery, and expose the doubling in hegemonic practices and
discourses. As Linda Hutcheon observes in her seminal work on
irony Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, irony is a
useful counter-discourse to essentialist theories of race, ethnicity,
gender, class and sexuality9 as well as a “pungent way of writing
back” at the colonial master.10 By breeding ambiguity in the text,
irony exposes the falseness of the colonizer’s “universal truths”,
i.e. his carefully devised propagandist stereotypes of the natives.
In keeping with this postcolonial tradition, it is not inconsequential
that White Teeth abounds in verbal irony at the discourse
level, and that the narrative voice exudes an ironic tone. Irony
generated by the narrator is verbal irony, i.e. the kind of irony that
follows from specific linguistic choices which produce a site of
ambivalence and multiple interpretations. The authorial narrator
relies on pointed commentary, insightful observations, puns and
juxtapositions to produce a comic effect, but more importantly,
to reveal the falseness of truths that Smith’s characters hold on
to or truths they are running away from. Verbal irony is often the
linguistic instrument by means of which the situational irony is
communicated. The narrator’s comments serve to amplify the
irony at the plot level, which may even be lost for the reader
9 Hutcheon, L. (2004) Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, New
York: Routledge, p. 30.
10 New, W. H. (2003) Grandchild of Empire: About Irony, Mainly in the
Commonwealth, Vancouver: Ronsdale Press, p. 59.
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if the narrator were not such an apt ironist. The narrator of
White Teeth is an irresistibly sardonic, yet sympathetic authorial
persona who at times recedes in the background to give floor to
figural narrative situation, i.e. the seemingly unmediated thought
content of the reflector character. Yet the narrator continually
reminds us of herself through comments, evaluations and
jokes, at times addressing the reader, one example being when
she invites the reader not to be jealous of the dashing Millat’s
sexual allure (WT 368). Although the narrator’s irony is mostly
in the service of ridicule, it is not condescending, nor does it
alienate the reader. The narrator, even at her most caustic, retains
a benevolent god-like attitude to the characters, or at least one
of a nosy, but well-meaning neighbour. The narrator’s ironic
disposition is, thus, vital for Smith’s deft characterization, as it
informs the narrative with highly realistic and easy to identify
with paradoxes and delusions of daily realities in a metropolis.
Narrative irony is almost never the simple reversal of meaning
in the novel, i.e. the substitution of the intended meaning with an
utterance that states the opposite. It is nuanced and could roughly
be classified into five loose categories of irony as outlined
by Hutcheon (156): (1) change of register; (2) exaggeration/
understatement (3) contradiction/incongruity; (4) repetition/
echoic mention.11
Change of register is a very common strategy of the narrator,
where trivial, banal or embarrassing situations are expressed in
an overly lofty tone and incongruent formal vocabulary. The
reverse also applies, where colloquial, even vulgar expressions
are mingled with a markedly ceremonial tone to denote a contrast
in perception of the character and his/her reality, or to the
contradiction in the character’s personality. It is often found in
contrasts between the register of a character’s idiom or thoughts
and the register of the narrator’s comments, or psychonarration.
For example, the narrator interrupts a rather colloquial speech
delivered by Shiva to Samad about Samad’s failed affair with
a white Protestant woman, with an ironic remark about Shiva’s
educational improvement:
“ ‘Told you,’ said Shiva, shaking his head and passing Samad a
basket of yellow napkins to be shaped like castles. ‘I told you
not to fuck with that business, didn’t I. Too much history there,
man. You see, it ain’t just you she’s angry with, is it?’ Samad
shrugged and began on the turrets. ‘No man, history, history. It’s
all brown man leaving English woman, it’s all Nehru saying SeeYa to Madam Britannia.’ Shiva, in an effort to improve himself,
11 Hutcheon also mentions literalization/simplification as a signal of irony.
However, I was unable to find representative material for this specific feature
in the language of the narrator of White Teeth.
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had joined the Open University. ‘It’s all complicated, complicated
shit, it’s all about pride. Ten quid says she wanted you as a servant
boy, a wallah peeling the grapes” (WT 202).

Two things can be inferred from the narrator’s comment: one is
that although Shiva’s knowledge of history has improved at the
Open University, his language is still markedly working-class.
The other one is the poignant observation that Shiva makes
about the survival of colonial dichotomies and racist power
structures, still alive and well in the early 1990s London setting
of the scene, alerting us to the fact that imperial legacy lives on
to influence people’s professional and romantic lives even this
late in the day. The shift of register correlates with contradiction/
incongruity as another common indication of irony, because the
mismatch of language with the situation, or juxtaposition of
formal and informal register, highlights the discrepancy between
how the characters perceive themselves and the reality of their
position. Shift of register is also important for characterization,
as when one character uses an overly formal and polite language
in a dialogue with another character that speaks in a substandard
London dialect and uses swear words. Such is the scene where
an extremely polished and “more English than the English”
Magid, recently returned from Pakistan, bothers the London
born and bred Irie about some commonalities of Western life
that he finds puzzling, such as the meaning of “shrink to fit”
jeans (WT 428-29).
Contradiction or incongruity at the verbal level occurs when
the narrator’s comment of a situation contains an unexpected
twist or tone that does not coalesce with the circumstances. For
example, there can be an incongruity between the solemnity of
a situation, as it is perceived by a character, and the narrator’s
flippant, even farcical treatment of the subject. Incongruity
occurs, when, for instance, the narrator remarks that the place
that Archie has chosen for his failed suicide is “not a place a
man came to die, but “a place a man came in order to go to
other places via the A41” (WT 3). The ironic tone already hints
that Archie’s plan to end his life will fall through, and that the
situation will have a comical rather than the expected tragic
epilogue. Indeed, in a bizarre turn of events, Archie’s life is
saved by a flock of pigeons who will at that precise moment
defecate on the roof of the local butcher’s, prompting the owner
to step outside and spot Archie as he was trying to gas himself.
A similar discordance between a tragic situation and concepts
from media entertainment is employed in the observation that
Archie’s flashback of his life, as he was preparing to die, was a
“a short, unedifying viewing experience, low on entertainment
value, the metaphysical equivalent of the Queen’s speech”,
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which pokes fun not just at Archie’s pretentions at death, but at
the Queen as well (WT 14). In this scene, the clash of the trivial
with the dignified sparks the ironic effect both at the discourse
level and the plot level, prompting Archie not to take himself or
his troubles too seriously.
Incongruity can also appear in another common form, when
terminology from a scientific field, military jargon, or some
other specific register is applied by the narrator to a situation in
everyday life. For example, a rather ordinary male get-together
at a local pub to drink and discuss the recent developments
is ironically called a summit by the narrator to emphasize the
importance of the meeting for Archie and Samad, who assume
the role of the heads of state, while their small-scale personal
problems are compared to the events of utmost importance for
the country. Such type of incongruity is also found when it is
said that “it took him [Archie] an hour and a quarter just to get
through enemy lines” (9, my emphasis) when he was visiting his
recently divorced wife to reclaim a broken Hoover. The ironic
word choice establishes a comic parallel between a war and
a divorce, which is particularly apt when taking into account
Archie’s and Samad’s poor performance in WWII, for which
these two men must compensate by making mini-wars out of
their commonplace experiences.
Another scene where war rhetoric is employed for an everyday
circumstance is for the tense atmosphere in the hair salon where
black women take their desperate desire to straighten their curly
hair in order to approximate the dominant culture’s ideal of
beauty. The passage vividly describes the extent of pain these
women are prepared to endure for the sake of this, while the
workers at the salon are portrayed as ruthless authorities and
arbiters of truth. The narrator observes:
“In comparison, the female section of P. K’s was a deathly thing.
Here, the impossible desire for straightness and ‘movement’
fought daily with the stubborn determination of the curved
African follicle; here ammonia, hot combs, clips, pins and simple
fire had all been enlisted in the war and were doing their damnest
to beat each curly hair into submission” (WT 275).

The beauty parlour is, contrary to what the concept of this
establishment normally implies, not a place where black women
came to relax and be pampered, but a bloody battle ground
where endurance was put to the test, primarily because of the
excruciatingly painful sensations caused by ammonia on these
women’s heads that are described further in the text and which
make Irie bleed. The warring parties here are ultimately the
English and the African standards of beauty, and the English
side seems to be winning by a landslide. Alghamdi identifies
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an additional situational irony in this scene that “borders on
absurdity”: Irie desires to look less Jamaican and more European
in order to appeal to Millat, but ironically, Millat is not white,
either (Alghamdi 121). It reminds us that both the Pakistani
Millat and the very Carribean looking Irie have internalized
European ideals of beauty which they strive to achieve.
Exaggeration and understatement, the latter frequently in the
form of litotes and euphemisms, make for another effective tool
of irony. In a way, they are a variant of incongruity between
expression and situation, since the language used is either
markedly stronger or weaker than the situation in question
requires. An ironic exaggeration is felt when the enthusiastic
Archie is hailed at the door of a commune party by a youngster
who cultivates a strong dislike of corduroy in which Archie is
dressed from head to foot, so the narrator remarks that for this
young man “to be confronted with a mass of it, at nine a.m. on
the first day of a New Year, is an apparition lethal in its sheer
quantity of negative vibes” (WT 19, my emphasis). Similarly,
the delusions and arrogance of adolescence are ironized with
hyperbolic language when the narrator says of the 15-year-old
Irie:
“She was that age. Whatever she said burst like genius into
centuries of silence. Whatever she touched was the first stroke
of its kind. Whatever she believed was not formed by faith but
carved from certainty. Whatever she thought was the first time
such thought had ever been thunk” (WT 238).

An additional comic effect is provided by the non-standard past
participle of the verb think by analogy with the paradigmatic
forms of comparable verbs. In a similar vein, the narrator
ridicules the Iqbals’ cousin Zinat, who prompts Samad to tell her
his secret, reminding him of her confidentiality and discretion.
The narrator juxtaposes Zinat’s covenant with an explanation
that “whatever was told Zinat invariably lit up the telephone
network, rebounded off aerials, radio-waves and satellites along
the way, picked up finally by advanced alien civilizations as
it bounced through the atmosphere of planets removed from
this one” (WT 165-66). On the other end of this spectrum, an
understatement for sex is comically used to denote the difference
between principles and practice in the scene when the teenage
Clara finally meets her high-school crush Ryan Topps on a
mission to convert him to The Church Of Jehovah’s Witnesses,
and the encounter ends with them “fumbling on Ryan’s couch
(which went a good deal further than one might expect of a
Christian girl)” (WT 36, original emphasis). An understatement
is also employed in relation to Samad, to highlight Samad’s
psychological downplaying of his own guilt in kidnapping his
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son, when it is said that Samad was aware “that he had not yet
informed Alsana” about his plans (WT 196, original emphasis).
Repetition and echoic mention reverberate throughout the novel
and they function either as a symbol that is woven through
different plotlines (such as teeth), or as a motif that has a function
in irony. Such is the phrase “dying is no easy trick” which is
ironic in its oxymoronic word choice, but also in its deployment
in every occasion when a character does not “manage” to die
according to a plan. It is first used for Archie’s failed suicide and
later for Archie’s and Samad’s captain Dickinson-Smith, whom,
much to his chagrin, death has evaded for the most of WWII.
Eventually, the captain does not die a heroic English death at the
hands of a foreign enemy, in the tradition of his heroic family,
but shamefully commits suicide.
The most potent echoic mentions, however, are intertextual
quotes from religious texts, such as the Bible and Quran, which
the characters appropriate for their own ends and repeat with a
difference. For example, when the phrase “all things are pure to
the pure” is repeated several times in relation to Samad, each
time it has an added connotation that it takes up from Samad’s
current state of mind and behavior, and these new associations
alter the original meaning of the phrase in the holy text. It is
strategically positioned in the novel to emphasize Samad’s
relativization and trivialization of Muslim doctrines. The irony
is in the fact that Samad desires desperately to be a good Muslim
and demands of his entire family to do the same, yet he eschews
religious principles by interpreting them flexibly when he is
faced with a temptation which he is too weak to resist. The
phrase is first introduced when Samad is attracted to his sons’
music teacher and is repeated by him while he is compulsively
masturbating, where the line serves to justify his sinful behavior
to himself. His distortion of the phrase echoes over the following
pages each time Samad sins, as when he is going to meet Poppy
Burt-Jones. Irony is highlighted by coupling this phrase from a
religious text with another one, a colloquial, typically British
phrase: “can’t say fairer than that”. These two lines alternate
to trivialize Samad’s faith and to ironically foreground Samad’s
split identity between a devout Pakistani Muslim and a secular
modern British man, a split to which he does not admit. Samad’s
reinterpretation of religious principles ultimately point to their
dysfunctionality in the late 20th century, hybrid world of London
that Samad inhabits and shed light on the necessity to redefine
them according to the altered circumstances. The novel creates
an impression that Samad is indeed an honest Muslim who gives
his best to do the right thing but gets stuck in a psychotic mental
divide. Samad’s repetition of a religious line with a difference
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and his stretching of its boundaries to accommodate his behavior
should be seen as a constructive effort toward a feasible form
of religion, one that takes into account the divided loyalties of
life in immigration. As immigrant is transformed by foreign
influence, so too their culture has to evolve in order to still have
the power of a universal truth. Tradition can survive only if, in
Deleuzian terms, it is repeated with a difference.
In yet another echoic mention, the narrator quotes St. Paul, “It is
better to marry than to burn (with passion)”, with reference to the
wedding of Archie and Clara. However, this quote is ironized by
means of the one that follows it. The narrator sarcastically adds:
“Good advice. Of course, First Corinthians also inform us that
we should not muzzle the fox while it is treading out the grain –
so, go figure” (WT 46). The narrator ridicules the second quote,
because it commands little authority in the modern world, and
undermines the first quote in the process, making clear she does
not believe that the first quote is such a valid piece of advice
after all. Another prominent intertextual echo is the reading of
Shakespeare’s sonnet 130 in English class that parallels 15-yearold Irie’s musings about her physical appearance. Irie’s hope
of finding a reflection of herself in the sonnet is aborted by
her white English teacher who assures her there is no chance
that Shakespeare dedicated this sonnet to a black, i.e. African
woman.
Repetition has a special place in the narrator’s spectrum of ironic
strategies, as it participates in the theme of the novel, i.e. the
immigrants’ oscillation between the tradition and the modern,
between past and present, between homeland and the new land.
Repetition is what the characters do because they are unable
to tear away from the past and are too entangled in the roots
that bind them to a homeland that is irrecoverable. The narrator
notices that the immigrants are prone to traumatic repetition and
that it probably has to do with their “moving from West to East
or East to West or from island to island”. She continues:
“Even when you arrive, you are going back and forth; your
children are going round and round. There’s no proper term for
it – original sin seems too harsh; maybe original trauma would
be better. A trauma is something one repeats and repeats, after
all, and this is the tragedy of the Iqbals – that they can’t help but
re-enact the dash they once made from one land to another, from
one faith to another from one brown mother country into the pale,
freckled arms of an imperial sovereign. It will take a few replays
before they move on to the next tune” (WT 161-62).
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Conclusion
Smith’s deft and varied deployment of irony at the discourse
level in White Teeth brings home the lessons of British struggle
with cultural dilution, loss of homeland, and racism. It targets
the crisis of identity and hybridization of British society in the
last few decades, which is especially observable in the second
generation characters, Magid, Millat and Irie. Narrator’s irony
hybridizes truth, and tells the characters of Smith’s novels they
are not who they seem to be by their skin, it being comparable
with the literal, surface meaning of an ironic utterance. The
secondary, figurative meanings of an ironic utterance run parallel
to the secondary underlying aspects of White Teeth’s characters,
such as the latent British mentality of non-British immigrant
children. The cultural and genetic exchange goes in all directions
in Smith’s multiethnic hodge-podge: the immigrant characters
and their children are anglicized, but the mainstream English
population represented by the Chalfens is also deeply affected by
their interaction with the Iqbals and the Joneses. However, this
is not where the exchange ends, as the immigrants are further
influenced by one another and the genetic and cultural ties are
achieved across minority and majority communities, taking the
form of friendships, antagonisms, professional and love affairs.
By means of verbal irony, the narrator dismantles given truths,
because whatever is read or heard in verbal irony, always points
to something else that goes into its making, which is not readily
visible. Through irony, the stable meanings of origin, home and
identity of the characters are destabilized and made ambiguous.
Irony always contains at least two possible meanings: the literal
one and the figurative one. More often than not, it goes even
further, implying manifold interpretations of one and the same
string of words.  The narrator’s ambivalence in White Teeth thus
serves to question the identities of both the minorities and of
the white Britons, and reveals just how “contaminated” these
seemingly discreet groups are by one another. Irony is the
reason behind the success of White Teeth’s social commentary
on cultural politics in contemporary Britain. It is the tool by
which Smith challenges the essentialist basis of her characters’
identification with any ethnic or cultural category, performing
an infinitely important, if not the principal humanist task in the
present day, of exposing the truth of origin as a myth of origin.
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Универзитет Albert-Ludvigs у Фрајбургу, Немачка,
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет –
Катедра за англистику, Нови Сад

ИРОНИЧНИ ПРИПОВЕДАЧ ЗЕЈДИ СМИТ:
ВИШЕ ЛИЦА ИСТИНЕ У МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМУ
Сажетак
Иронија се поиграва истином у језику тако што имплицира бар
два значења истог исказа: буквално и фигуративно. Као таква,
иронија је погодно стилско оруђе за уобличавање тема којима се
баве романи Зејди Смит (Zadie Smith). Свезнајући приповедач
Белих зуба (White Teeth) казује причу о савременом животу у
наднационалној метрополи својим неумољиво ироничним тоном,
флертујући са пародијом, разоткривајући њоме вишеслојне
идентитете житеља Лондона 20. века. Измицање значења и
амбивалентност који су суштина вербалне ироније, чине ову
стилску фигуру језичким панданом мултиетничког универзума
романа, који, као и иронија, одолева дефиницији. Ликови који га
настањују, попут ироније, немају јединствено значење и подлежу
вишеструким интерпретацијама. Приповедачева иронија тако
на екстрадијегетском нивоу демонстрира како живот у једној
хетерогеној, мултиетничкој заједници води подривању идентитета
и деконструкцији дубоко укорењених догматских истина субјекта
о себи и неуништивом Другом.
Кључне речи: црна британска проза, приповедни поступак,
иронија, мултикултурализам
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ИСТОРИЈА И МИТ
У АУСТРАЛИЈСКОЈ
МОРЕПЛОВАЧКОЈ ПОЕЗИЈИ
Сажетак: Један од најзначајнијих доприноса аустралијске
књижевности у двадесетом веку била је такозвана „морепловачка
поезија”, која је свој најпотпунији израз добила у стваралаштву
Кенета Слесора, који се сматра утемељивачем модернизма
у Аустралији и једним од најзначајнијих песника те земље.
Ослањајући се на поступак књижевне митологизације и
дефиницију мита према Ролану Барту, у овом раду ћемо
се осврнути на најпознатије песме Кенета Слесора, са
претпоставком да оне, полазећи од историјских података и
географске стварности, трансформишу те чињенице у савремени
мит. Друга претпоставка јесте да је митологизација историје
у периоду када су песме написане (1927-1932) имала идеолошку
позадину у потреби да се, након Првог светског рата, помоћу
натурализације песничког израза учврсти културни идентитет
Аустралије као релативно младе нације. Анализа песама ће
показати како се постојећи историјско-географски подаци у
поезији универзализују и тиме, према Барту, преображавају
историју у природу. Док се историјска истина у том процесу губи,
предност се даје универзалној истини као изразу стања модерног
човека
Кључне речи: митотворство, поезија, Кенет Слесор, Ролан
Барт, историја, морепловство

Ако појам истине схватимо као низ историјских догађа
ја, биографских података, географских одредница, науч
них чињеница – једном речју, све што се заиста догодило,
открило или појавило и као такво припада сфери појавне
стварности – за разлику од фикције и имагинације као кључ
них елемената уметности, неизбежно се поставља питање
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односа између ова два различита искуства и могућности
репрезентације истине у уметничкој форми. Будући да су
и историјске, истините чињенице једнако као и измаштане
приче подложне наративизацији, обликовању у форму која
садржи чврсту структуру и помоћу које ће моћи да се пре
носе кроз генерације или различите културе, јављају се про
блеми препознавања одређене приповести као истините или
имагинарне, откривања чињеница које стоје иза фикције и
разумевања психолошких или идеолошких разлога због ко
јих се трансформација истине у фикцију заправо одиграла.
Посебно подесно поље за разматрање ових проблема сва
како су историографија и историографска метафикција јер
управо ту „наша жеља за имагинарним, могућним, долази у
сукоб са захтевима стварног и истинитог”.1 Сматра се, шта
више, да историчар не успева да озбиљно и савесно обави
свој задатак документовања прошлости уколико историјској
стварности није дао облик приче и да без наратива нема ни
историје.2 Извесно је да се на овај начин приповедању да
је већи значај, утицајнија улога и надмоћ над историјском
истином, јер се једино кроз наративизацију историјски по
даци, који пружају опис саме стварности, чине пожељним,
пријемчивим, трајним и преносивим.
Када су књижевне форме у питању, лако се може тврди
ти да је поезија, чак и када се ради о наративној поезији,
услед стилистичких зависности од форме – стиха, метри
ке, риме, алузија и слика – удаљенија од стварности него
прозна форма. Овај рад ће покушати да, на примеру поезије
Кенета Слесора (Kenneth Slessor), аустралијског песника из
прве половине двадесетог века, истражи у коликој се мери
и са којим циљевима поезија удаљава од објективне истине.
Репутација Кенета Слесора, који се сматра најаутентични
јим песничким гласом модернизма у Аустралији, заснива се
махом на низу поема наративно-медитативног карактера на
писаних крајем двадесетих и током тридесетих година про
шлог века, међу којима се издвајају „Пет визија Капетана
Кука”, „Атлас”, „Капетан Добин” и „Пет звона” (“Five Vi
sions of Captain Cook”, “The Atlas”, “Captain Dobbin”, “Five
Bells”). Све поменуте песме садрже два елемента која су у
Слесоровом опусу заузимала истакнуто место: слике мора и
пловидбе и окупираност протоком времена. Слесор дожи
вљава море као симбол трансформације, простор у коме се
из једног облика живота може прећи у други, из живота пре
1 White, H. From The Value of Narrativity in the Representation of Reality, in
Modern Literary Theory: A Reader, eds. Rice, P. and Waugh, P. (2001), Lon
don: Arnold, p. 267
2 Исто, стр. 268
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ћи у смрт или, након смрти, у стање не много различито од
бесмртности. Занимање за трансформацију, прецизније, за
граничну линију која раздваја илузију од стварности, и мо
гућност преласка те линије, песник је показао још у детињ
ству, када је, „са отприлике тринаест година, постао прилич
но добар опсенар и мађионичар, те изводио све оне уобича
јене збуњујуће трикове”.3 Започевши каријеру као новинар у
сиднејском гласилу Смитс Викли (Smith’s Weekly), Слесор је
имао за задатак да извештава о главним недељним догађаји
ма, и управо се у документарном извештавању зачела клица
која ће касније најпотпунији израз добити у наведеним пе
смама, које се често означавају одредницом „морепловачка
поезија” (енгл. voyager poetry), поджанром који је изградила
неколицина истакнутих аустралијских песника датог перио
да – првенствено, поред Слесора, Роберт Фицџералд (Robert
Fitzgerald). Општа тенденција која се јавља у Слесоровим
песмама јесте употреба документарних података или исто
ријских личности као полазне тачке, од које се до краја пе
сме поступно долази до универзализације њиховог значења.
Тако се „Путник са Грејклифа” (“Passenger by Greycliffe”),
једна од његових раних песама из периода новинарског ра
да, заснива на истинитом догађају из новембра 1927. године,
када је у судару пароброда Тахити са трајектом Грејклиф
у сиднејској луци погинуло четрдесеторо путника.4 Путник
по којем је песма насловљена је сама Смрт, која се на крају
открива као универзална сила чије присуство у песми јед
ном трагичном догађају дајe митске димензије.5
Ова три елемента Слесоровог опуса – морепловство, проток
времена, митологизација – директно се ослањају на ствар
ност и историјске чињенице. Мотиви морепловства, које у
Слесоровој поезији добија симболички значај преображаја
или преласка, и мора, које се представља као гранични, ли
минални или хаотични митски простор, везани су за реални
појам простора и историјске чињенице открића нових кон
тинената, а најпотпуније се очитавају у поеми „Атлас”, која
„чини мост између књижевности и картографије, између
3 Stewart, D. (1977) A Man of Sydney: An Appreciation of Kenneth Slessor,
Melbourne: Nelson, p. 20
4 Kirkpatrick, P. New words come tripping slowly: Poetry, popular culture and
modernity, 1890-1950, in The Cambridge History of Australian Literature,
ed. Pierce, P. (2009), Cambridge: Cambridge University Press, p. 216
5 Трагедија великих димензија, попут ове у којој је на мору, у непосредној
близини сигурног копна, погинуо велики број људи, поприма „окулт
но значење које се може открити једино путем поистовећивања са ка
тегоријом мита”. У таквом случају, „мит говори истину: стварна прича
[убрзо] постаје фалсификација”. Eliade, M. (2005) The Myth of the Eternal
Return, Princeton and Oxford: Princeton University Press, pp. 45-46.
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Аустралије и остатка света”.6 Ови мотиви присутни су
свакако и у песмама „Пет визија Капетана Кука” и „Капе
тан Добин”, које осим морепловства носталгично описују и
проток историјског времена и људску немоћ пред њиме – те
ме које ће представљати окосницу песме „Пет звона”. Ми
тологизација историјских личности и догађаја, као у „Пет
визија Капетана Кука”, одвија се према моделу „идеалних
примера”, креирања јунака који су обликовани према слици
хероја из древних митова и сврставања историјских догађа
ја у архетипске категорије.7 Однос између истине и поезије
у односу на мотив морепловства и митологизацију истори
је приказаћемо у овом раду имајући у виду посебан статус
аустралијске књижевности као уметничког израза насталог
у насељеничкој колонији, у којој је положај европског досе
љеника амбивалентан: „досељеници су измештени из места
сопственог порекла и могу имати тешкоћа у успостављању
свог идентитета на новом месту”.8 Док су често и сами јед
нако дискриминисани као колонијални субјекти, истовреме
но спроводе колонијалну власт и њихов идентитет, барем у
почетку, зависи од одржавања разлике између њих и аутох
тоног становништва. Упркос томе што се, у идеалном случа
ју, културни идентитет насељеничке колоније конституише
помоћу комбинације два културна предлошка – империјал
ног и колонизованог – постојање ове разлике остаје неоп
ходно у даљем развоју насељеничког идентитета, јер се дис
курс моћи увек дефинише према односу са „другим”, мар
гинализованим, искљученим или освојеним субјектом.9 Сам
процес дефинисања другог измиче историјској стварности
и тежи да опише другог кроз „идеални пример” или стере
отип: други је обично јединка мушког пола, чије се радње
приповедају увек у безвременом садашњем времену, па се,
на тај начин, историјске особитости освојеног народа губе,
историја претвара у категорију, а народ уклапа у унапред дат
образац.10 Ролан Барт (Roland Barthes) дефинише митологи
зацију као, између осталог, „крађу путем колонизације”11
која је могућа једино у дискурсу тлачитеља. Док потлачени
– други – поседују језик само као средство еманципације и
промене, тлачитељи поседују метајезик, који је истовреме
6 Haft, A. J. (2011) Introduction to Maps and Mapping in Kenneth Slessor’s
Poetic Sequence The Atlas, Cartographic Perspectives No. 70, p. 11.
7 Eliade, M. (2005) The Myth of the Eternal Return, Princeton and Oxford:
Princeton University Press, pp. 42-44.
8 Ashcroft, B. Griffiths, G. and Tiffin, H. (1998) Key Concepts in Post-Colo
nial Studies, London and New York: Routledge, p. 211.
9 Исто, стр. 171.
10 Исто, стр. 172-3.
11 Barthes, R. (1991) Mythologies, New York: The Noonday Press, p. 132.
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но и мит и има могућност да стварност универзализује и
учини је вечитом.12 У тврдњи Хејдена Вајта (Hayden Whi
te) такође је имплицитно присутна теза да је наративизаци
ја, која, попут митологизације, функционише као средство
модификовања стварности и истине, привилегија додељена
оној друштвеној групи која се користи дискурсом моћи и
уско је повезана са потребом да се стварност морализује,
будући да се наративизација „идентификује са друштвеним
системом који јесте извор сваке замисливе моралности”.13
Полазећи од дефиниције мита као другостепеног семиоло
шког система, који језички знак користи као форму, значење
које му одређена културна група придаје као концепт, а спој
форме са концептом – митом, Барт даље тврди како је про
цес секундарне митологизације супротстављен историји,
јер ту исту историју претвара у природу. Митологизација је
сте трансформација стварности света у слику света: из света
мит узима дефинисану историјску стварност, а затим „за уз
врат свету даје природну слику ове стварности”.14 Иза ова
кве трансформације увек стоје одређени мотиви и намере.
Форма савременог мита јесте стварност, условљена исто
ријским тренутком, простором и контекстом у оквиру којег
постоји. Концепт, који је мотивисан друштвеним и идео
лошким ставовима и намерама, „мање је стварност, а ви
ше извесно познавање стварности”,15 нова историја која се
уписује у постојеће чињенице. Функција савременог мита
притом није да стварност избрише, једнако као што није ни
да ту стварност представи; његова функција је да стварност
изобличи, представи у другом светлу, онеобичи.16 Као што
у колонијалном дискурсу колонизатор помоћу језика кон
струише колонизованог субјекта, мит користи историјску
и географску истину, са којима ступа у однос посматрајући
их као другог, да би у разним манифестацијама (књижев
ним, популарним, уметничким, лингвистичким и другим)
ту истину потчинио сопственим мотивима и намерама. По
ступак митологизације Барт упоређује са мађионичарским
триком, у којем се „стварност изврће наопако и прочишћава
се од историје како би се могла испунити природом”.17 Ме
тафора мађионичара повезује Бартов и Слесоров концепт
12	 Исто, стр. 150.
13	 White, H. From The Value of Narrativity in the Representation of Reality, in
Modern Literary Theory: A Reader, eds. Rice, P. and Waugh, P. (2001), Lon
don: Arnold, p. 269.
14	 Barthes, R. (1991) Mythologies, New York: The Noonday Press, p. 142
15	 Исто, стр. 117.
16	 Исто, стр. 121.
17	 Исто, стр. 142.
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трансформације, а митови које је Кенет Слесор створио пре
ображавањем историјских личности у митске хероје и гео
графских предела у егзотична, непостојећа места, захтевају
тумачење и ишчитавање које за циљ има дефинисање аутор
ске мотивације и значаја постојања његовог мита о Капе
тану Куку и земљи Кукуз у контексту развоја аустралијске
књижевности. Претпоставка јесте да је Слесорова поезија
допринела утемељивању културног идентитета Аустрали
је – не као насељеничке колоније, већ културно и уметнич
ки независне земље – ревидирањем познате прошлости и
креирањем мита у Бартовом смислу термина, као и да су
културне и друштвене особености двадесетих година, након
учешћа Аустралије у Првом светском рату и пратеће еко
номске и духовне кризе, посебно погодовале појављивању
митотворачке морепловачке поезије.   
Слесор се сматра песником који је увео модернизам у израз
и стил аустралијске поезије.18 Фаза његовог стваралаштва
која је непосредно претходила писању „Атласа” и оквирно
обухватила период од 1927. до 1932. године показује утица
је Т. С. Елиота (Thomas Stearns Eliot), посебно у приказима
духовне пустоши модерног света и разочарања у напредак
цивилизације. Елиотову пусту земљу Слесор је пренео у
аустралијски простор „река које више не теку, извора које
нико не може наћи” и у којем се у јецају камена и плачу
стене назиру људске патње.19 Насупрот овој визији просто
ра стоји она коју је пружио у „Атласу”. Свака од пет песа
ма које сачињавају „Атлас” („Краљ Кукуза”, „Пост-путеви”,
Холандска обала”, „Сирене” и „Морска битка”) започиње
описом различитих мапа из седамнаестог века, редом, вој
не карте Алжира, мапе енглеских путева, ваздушног плана
Амстердама, карте света коју је израдио Џон Спид (John
Speed) и мапе Карипских острва. Саме мапе нису приказа
не уз Слесорове песме, нити су његови биографи пронашли
податке о његовом поседовању ових мапа, иако је читавог
живота сакупљао старе карте и друге антиквитете.20 Једи
не референце на њих дате су читаоцу у виду описа, преу
зетог са мапе: „Водич за путнике, или Најтачнији опис пу
тева Енглеске; Стварни приказ и премер точком господина

18 Green, H. M. (1974) A History of Australian Literature, Pure and Applied,
Sydney: Angus and Robertson, p. 856; Haft, A. J. (2011) Introduction to
Maps and Mapping in Kenneth Slessor’s Poetic Sequence The Atlas, Carto
graphic Perspectives No. 70, p. 9.
19 Песма „Земља вране” (“Crow Country”); Slessor, K. (1947) One Hundred
Poems, Sydney and London: Angus and Robertson, p. 79.
20 Haft, A. J. (2011) Introduction to Maps and Mapping in Kenneth Slessor’s
Poetic Sequence The Atlas, Cartographic Perspectives No. 70, p. 10; 22.
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Оџилбија”21 или „Нова и прецизна Мапа света, са две хемис
фере, западном и источном, са небом и елементима, нацртом
сфере, помрачењем Сунца, помрачењем Месеца”.22 Иако те
же истинитости и веродостојном приказивању стварности,
користећи се, у овом случају, речима као што су најтачнији,
стварни, прецизна, мапе саме по себи представљају, ипак,
само знак у Бартовом смислу првостепеног семиолошког
система; представу света у којој је веза између означеног
(реалног предела) и означитеља (исцртаног предела) мање
арбитрарна, а више мотивисана како би се могла употреби
ти у сврхе путовања и откривања. Штавише, колонијална и
постколонијална пракса је показала да поступак мапирања
новооткривених предела служи као подршка откривању, а
самим тим и освајању света, јер је „постојање мапе средство
да се просторна стварност другог текстуализује, да се про
стор именује, или, у готово свим случајевима, изнова име
нује у симболичком чину надмоћи и контроле”.23 Мапе на
овај начин постају фикција чији је циљ сузбијање истине,
иако се због укорењености у стварности та истина не може у
потпуности никада сузбити, већ само утишати и потиснути.
Постојеће мапе из седамнаестог века песнику у овом случа
ју служе као почетни означитељ за другостепени семиоло
шки систем, а концепт око форме мапе Слесор гради кори
стећи се како песмама, тако и илустрацијама, које су радили
његови пријатељи, отац и син из чувене уметничке породи
це Линдзијевих, Норман и Рејмонд (Norman and Raymond
Lindsay). Илустрације Линдзијевих, притом, не претендују
да репродукују мапе на начин на који су оне описане у ката
логу Старе мапе света (Old Maps of the World, 1929?) који
је Слесор највероватније користио као извор и инспирацију.
Мапе су након периода ренесансе тежиле све већој веродо
стојности, те су тако постепено губиле многе од, условно
речено, уметничких елемената, попут портрета мореплов
ца који је обишао нову област, украшених слика, компаса и
пратећих слика људи, животиња и биљака које су откриве
не у датом кутку света. Линдзијеви су кроз илустрације за
Кенета Слесора извршили регресију ка периоду у којем
картографија није ни тежила егзактности и у којем је било
могуће посматрати Аустралију, као и многе друге, тада још
неоткривене делове земаљске кугле, као Аркадију, Велику
јужну земљу која плени изобиљем, океански Рај са вечито
21 Песма „Пост-путеви” (“Post-roads”); Slessor, K. (1947) One Hundred Po
ems, Sydney and London: Angus and Robertson, p. 56.
22 Песма „Сирене” (“Mermaids”); Исто, стр. 59.
23 Ashcroft, B. Griffiths, G. and Tiffin, H. (1998) Key Concepts in Post-Colo
nial Studies, London and New York: Routledge, p. 31.
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благом климом и бујном вегетацијом, имагинарну земљу не
престаног благостања. Тако илустрација Нормана Линдзија
за Слесорову збирку Земља Кукуз (Cuckooz Contrey, 1932),
у којој је „Атлас” објављен као прва песма, приказује на
оружане мушкарце окружене сиреном, фауном, фениксом,
харпијом – а сви они стоје на старој мапи.24 Илустрација
описује сусрет историје (оличене у слици наоружаних љу
ди) са безвременим светом мита, који, слично колонизова
ним субјектима у империјалним наративима, опстаје једино
као прича исприповедана у вечитом садашњем времену, без
временских или географских одредница.
Један од главних мотива који прожима „Атлас” јесте већ по
менути проток времена. У „Пост-путевима”, путеви Енгле
ске остају „неми [...] утрнули под топотом гвоздених чиза
ма, уснули већ три стотине година”,25 не памте више кочије
које су пролазиле преко њих и људе које су превозиле, док
„Точак – Точак Џона Оџилбија – Точак [...] мери миљока
зе вечности”.26 „Холандска обала” описује град у којем се,
након што је замрзнут, овековечен на карти, више ништа
не мења, у којем „ниједан календар не броји дане” и који
„ниједан талас не плави”.27 У „Сиренама” се разлика између
прошлости и садашњости исказује тако што се за прошлост
везује читав низ митских бића, која су у садашњости „чисте
приказе [што] нестају док трепнеш оком”.28 „Морска бит
ка” на крају овог низа песама успоставља море као једини
непроменљиви елемент који одолева времену, смрти и узбу
нама што се дешавају на његовој површини, „старо гладно
Море, које наше тело држи у големим раљама олује”.29
Управо се море јавља као једина непроменљива истина у
морепловачким песмама. У првом степену означавања – на
мапама преузетим из каталога Старе мапе света – море је
означена стварност. У другом степену означавања – Слесо
ровом песничком тексту – оно је кроз повезаност са карто
графском представом добило историјски значај, укорењен у
путовањима и открићима, а карта, као форма у којој је пред
стављен свет, добија концепт који је можда најбоље изражен
стиховима из „Холандске обале”:
24 Haft, A. J. (2011) Introduction to Maps and Mapping in Kenneth Slessor’s
Poetic Sequence The Atlas, Cartographic Perspectives No. 70, p. 18.
25 Slessor, K. (1947) One Hundred Poems, Sydney and London: Angus and Ro
bertson, p. 56.
26 Исто, стр. 57.
27 Исто, стр. 58.
28 Исто, стр. 60.
29 Исто, стр. 61.
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Када би [картограф] тако насликао
И моју разорену метрополу,
И оне друге земље из главе,
Замршене, нејасне и тамне.30
Ову иронично изражену песничку жељу Слесор оствару
је тако што себе поставља као картографа, који новим ис
писивањем одабраних мапа из целог света уноси нови ред
у „нејасне земље у глави”. Море као кључни мотив чини
првобитну стварност или природу, која је у картама поста
ла део историје, да би се опет, у већ поменутом стиху из
„Морске битке” вратила у природно стање. Као картограф,
песник располаже дискурсом моћи који му омогућава да
некадашњу ничију земљу – terra nullius, или Terra Incog
nita Australis, како су британске власти у седамнаестом ве
ку означиле данашњу Аустралију,31 празно место на мапи,
испише перспективом картографа чије се ауторитативно
познавање земље не доводи у питање. За разлику од свих
песника из деветнаестог и с почетка двадесетог века, Сле
сор се у врло малој мери бави специфичним аустралијским
пејзажем и управо на тај начин спроводи натурализацију
земље. Описивање неприступачне дивљине и животиња ко
је сa европске тачке гледишта изгледају гротескно само би
даље учврстило доминантно и историјски засновано евро
центрично веровање да је аустралијски континент монстру
зоно „не-место”, негатив европске природе, а исто тако и
европског друштвеног система, који је у казненој колонији
сасвим изокренут, тако да једном ослобођени затвореник
може својим радом стећи богатство.32 Слесор се са истим
циљем – ради прекидања евроцентричног поимања Аустра
лије – не бави ни животом у казненој колонији, већ извор за
поезију тражи или у првим истраживачима, попут Капетана
Џејмса Кука, или у чувеним морепловцима из деветнаестог
века, какав је био Капетан Франсис Џозеф Бејлдон (Francis
Joseph Bayldon) који је послужио као модел за Капетана До
бина из истоимене песме. Слава коју је у Аустралији Слесор
заслужио као први признати песник модернизма заснива се
управо на морепловачкој поезији, у којој је идиом открића
нових пространстава, уједно и самооткрића нове нације, де

30 Исто, стр. 59.
31 Видети: Ashcroft, B. Griffiths, G. and Tiffin, H. (1998) Key Concepts in
Post-Colonial Studies, London and New York: Routledge, p. 32
32 Видети: Brittan, A. Australasia, in: The Routledge Companion to Postco
lonial Studies, ed. McLeod, J. (2007), London and New York: Routledge,
pр. 75-77.
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ловао сасвим пригодно „у земљи са недовољно успоставље
ном културном традицијом”.33
Процес претварања историје у природу вероватно је лакше
приметити и протумачити на примерима митологизованих
историјских личности. Трансфигурација историјских лич
ности била је блиска Слесору од самих почетака ствара
лаштва; тако, примера ради, песма „Марко Поло” преноси
говорника у свет Полових приповести о Кублај Кану и у за
вршној строфи наглашава да су Полове речи, у које је свет
Кублај Кана утиснут, једини начин опстанка и трајања тог
света.34 Низ који води од Марка Пола, преко Џејмса Кука до
Франсиса Бејлдона, даље учвршћује везу између европске и
аустралијске историје, са циљем да се Аустралија представи
као земља достојна свих европских (освајачких, истражи
вачких и приповедачких) достигнућа. Док је Поло упозна
вао источне и недовољно истражене земље, Кук је наставио
његов рад тиме што је допловио до источне обале Аустра
лије, а Бејлдон је Аустралију опловио, проучавао и подуча
вао о њој. Свима је заједничка слика освајања морског про
странства, уједно овладавања местом трансформације – и
то је оно што ове три личности потенцијално издиже изнад
историје, чини их подложним митологизацији и поистове
ћује са природним силама које имају способност контроли
сања живота и смрти, или пак са ликовима из класичне ми
тологије, попут Одисеја са којим се идентификује Слесоров
Капетан Добин говорећи о „сопственој одисеји, усамљеним
путовањима”.35
Оно што је историјског капетана Џејмса Кука начинило по
себно подложним митологизовању била је иницијална тај
новитост његовог задатка – илузија створена око његовог
путовања у Пацифик – јер је, иако наводно послат у Јужни
Пацифик да посматра транзитну путању Венере, од Британ
ског Адмиралитета добио поверљива упутства да испита
постојање континента о којем се до тада само нагађало.36
Након што је са посадом провео шест месеци на Новом Зе
ланду, испитујући земљу, људе и обичаје, Кук је донео исто
ријску одлуку која је доказала да се западно од новозеланд
ских острва, одељена од њих мореузом, налази засебна коп
нена територија – одлуку да се отисне на запад:
33 Haft, A. J. (2011) Introduction to Maps and Mapping in: Kenneth Slessor’s
Poetic Sequence The Atlas, Cartographic Perspectives No. 70, p. 10.
34 Slessor, K. (1947) One Hundred Poems, Sydney and London: Angus and
Robertson, p. 11.
35 Исто, стр. 52.
36 Shaw, A.G.L. (1975) The Story of Australia, London: Faber and Faber Limi
ted, p. 32.
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... „Бирај, Бугенвиле!”,
Ветар је викнуо једном, а Бугенвил зачу глас
Господа, где га разборито зове да скрене од обале
Где ветри су спокојни, те одабра север, пут ветра.
Тако је и Кук одабрао своје,
Преко руба, у чељусти вражје,
Са храном за четири месеца, морнарима махнитим од снова
О енглеском пиву, топлим амбарима и дому.
Тако је одабрао Кук, тако је Кук запловио на запад,
Тако људи сад пишу песме у Аустралији.37
Митски простор запада познат је још из времена Питаго
рејаца као страна таме, за разлику од источне стране све
тлости: док се источна, десна страна повезује са ограниче
њем, западна или лева се повезује са злом неограниченог,
неистраженог, хаотичног простора.38 Овладавање таквим
простором јесте подухват намењен само најхрабријим хе
ројима, довољно смелим да се супротставе и вољи богова.
Тако и Слесор описује Капетана Кука, „више чаробњака не
го обичног човека”, „демона са периком који баца чини”,
„у звездама чита писмена” и управља бродом „својом кр
вљу”, а посаду лечи „биљем за које су само богови могли
знати”.39 Друга визија Капетана Кука описује сусрет поса
де са Великим коралним гребеном, који Кук опловљава без
мапе. Све време Слесор истиче величину Капетана Кука у
односу на друге морнаре, који у њега имају неограничено
поверење и од којих је он у свему способнији и бољи, то
лико да чак и „хрче гласније од свих”.40 Успостављање про
сторних и односних веза јесте, према Барту, основни начин
излагања митске форме. Илустрација за песму „Пет визија
Капетана Кука” приказивала је Кука како седи са компасом
у једној, а неисцртаном мапом у другој руци, окружен трима
морнарима, Нептуном, морским чудовиштем и сиреном.41
Сама песма осликава Кука за кормилом, међу уснулим
37 Slessor, K. (1947) One Hundred Poems, Sydney and London: Angus and
Robertson, p. 66.
38 Tuan, Y. (2001) Space and Place: The Perspective of Experience, Minneapo
lis: University of Minnesota Press, p. 98.
39 Slessor, K. (1947) One Hundred Poems, Sydney and London: Angus and
Robertson, p. 65.
40 Исто, стр. 66.
41 Haft, A. J. (2011) Introduction to Maps and Mapping in Kenneth Slessor’s
Poetic Sequence The Atlas, Cartographic Perspectives No. 70, p. 18.
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морнарима, испред два хронометра, и на крају, Кука како па
да након што је смртно рањен ножем. Концепт који се, пре
ма Барту, образује око форме изложен је у виду менталне
слике, мање или више дефинисаног знања и сећања;42 тако
се у последњој визији открива да је читава повест о Капе
тану Куку проистекла из сећања једног од његових морна
ра који, сада стар, слеп и сам, проводи дане у свом дому у
Шкотској и преноси причу о величанственом капетану пред
публиком од четири празне столице. Како неумитни проток
времена односи све људске животе, једини начин опстанка,
као и у случају приче Марка Пола о Кублај Кану, јесте кроз
приповедање. У приповедању не постоји објективна истина
и могуће је да се особа коју историја памти као једног од
великих морепловаца из периода највећих светских открића
нађе у друштву сирена и морских чудовишта, као божанско
биће, „опсенар који се руга тајфуну”43 јер га својим алхемиј
ски тајанственим знањем може лако савладати. Чињеница
да је приказ Капетана Кука двоструко измештен од читаоца
– као опис морнара који нам преноси песник опхрван прото
ком историјског времена – указује на немогућност спознаје
праве истине, као што се и изостанком давања постојећих
имена местима описаним у „Атласу” занемарује реални
простор и наговештава да се такав контакт између људи и
земље може одиграти било где.44 Таква универзализација
значења представља основу процеса митологизације, јер
се у њој губи историјска основа, а приповест се износи као
природни поредак ствари. Однос историјске или географске
истине према приповести о њој сличан је односу колонизо
ваног субјекта према колонизатору: приповест негира исто
ријске особине догађаја и личности и смешта их у вечиту,
безвременску и универзалну садашњост, једном речју, пу
тем колонизације врши крађу свих реалних одлика време
на и простора. Слика морепловства заузима у том процесу
кључно место, будући да море као симбол трансформације
представља простор за проживљавање кључних животних
догађаја, а исто тако и метафору за стварну ситуацију чове
чанства и истинско стање човека.45
Барт тврди да је поезија, а посебно савремена, један од рет
ких система који се са великим успехом бори против мито
42 Barthes, R. (1991) Mythologies, New York: The Noonday Press, pр. 120-121.
43 Slessor, K. (1947) One Hundred Poems, Sydney and London: Angus and Ro
bertson, p. 67.
44 Haft, A. J. (2011) Introduction to Maps and Mapping in Kenneth Slessor’s
Poetic Sequence The Atlas, Cartographic Perspectives No. 70, p. 21.
45 Auden, W. H. (1950) The Enchafèd Flood: or, The Romantic Iconography of
the Sea, New York: Vintage Books, pр. 12-13.
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логизације, јер она тежи ка успостављању пресемиолошког
стања језика, трансцеденцији знака и његовој регресији ка
чистом значењу – не значењу речи, већ природном значе
њу саме ствари.46 Самим тим што савремена поезија одбија
формализовану везу између означитеља и означеног и поку
шава да је што више растегне не би ли на тај начин ухватила
есенцију стварности, то је чини подложнијом митологиза
цији, јер у тежњи да преобликује стварност, мит у поезији
налази форму која је тој стварности више приближена него
друге врсте дискурса. Да би се одговорило на питање који су
спољашњи фактори утицали на специфичан израз песника
попут Слесора и њихову посвећеност морепловачкој поези
ји, која се окренула историји освајања Аустралије и тежила
да подухвате морепловаца и картографско описивање земље
представи као универзалну људску ситуацију, лишену кон
кретних временских и просторних одредница, потребно је
осврнути се на културну, друштвену и политичку ситуацију
у земљи у деценији након завршетка Првог светског рата,
обележену великом економском кризом и духовним разоча
рањем. Аустралијске јединице су из битака Првог светског
рата изашле са највећим бројем људских жртава од свих
снага које су се бориле на страни Велике Британије.47 У ве
ћини битака служиле су као ударне трупе, спремне на свако
британско наређење, иако су аустралијски војници одлазили
у рат као добровољци, без обавезне мобилизације. Без об
зира на коначну извојевану победу и низ успешних битака
у Француској, прва битка у којој су аустралијске и новозе
ландске трупе учествовале, битка код Галипоља 1915. годи
не, завршила се трагично по њих, са око 9.000 погинулих и
скоро 20.000 рањених. Како се ближио крај рата, у Аустра
лији је расло антиратно расположење народа и владајућих
слојева друштва, подстакнуто трошковима и постепено све
чвршћим уверењем да се Аустралијанци не смеју користити
као пуко оруђе за потребе британске Империје. Први свет
ски рат је у Аустралији довео до највећег таласа национа
листичких осећања. Осећај да су се аустралијски војници
жртвовали зарад Империје довео је до тога да учешће Ау
стралије у рату не остане запамћено по коначној победи,
већ по катастрофалном страдању Аустралијанаца приликом
искрцавања у Галипољу. То страдање ради циљева других,
већих сила задобило је симболичко обележје у дану искрца
вања у Галипоље, дану „када је Аустралија постала нација”,
остваривши подухват који јој је донео „велику војну славу
46 Видети Barthes, R. (1991) Mythologies, New York: The Noonday Press,
pр. 132-133.
47 Укупан број жртава био је 226.000. Видети Shaw, A. G. L. (1975) The
Story of Australia, London: Faber and Faber Limited, pр. 219-221.
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достојну земаља старог света”.48 На рачун свесрдног учешћа
и заслуга у рату, Аустралија је изашла из пацифичке пери
ферије у којој се до тада налазила на друштвеној мапи све
та, што је тадашњи премијер, Вилијам Морис Хјуз (William
Morris Hughes), истакао на Париској мировној конференци
ји, на којој је „уцртао Аустралију на ‘дипломатску мапу’”.49
Окретање песника тридесетих година, пре свих Слесора
као једног од најактивнијих и најукљученијих у друштвени
живот, ка историјском освајању Аустралије и њеном мапи
рању, идеолошки се поклопило са расположењем којем је
допринело учешће у рату. Исто тако, разбијање илузија о
напретку нације које је уследило крајем двадесетих година
након краха берзе и економске кризе, допринело је мелан
холичном тону Слесорових песама, у којима Капетан Кук
умире, а за њим остаје само стари и слепи морнар, не мно
го различит од Елиотовог „Геронтиона”, док Капетан Добин
након живота проведеног у морским путовањима и биткама
остаје затворен у својој соби, са „малим гробљем слатких
есенција и драгим спомен плочама”, одакле гледа магловиту
луку, плиму која надолази „ко зна откуда и зарад чега” и „бе
ла мртва тела ту усидрена, у мочварама угашеног светла”.50
Документујући свакодневна дешавања, посежући за исто
ријским чињеницама из давних времена освајања нових
делова света и потом трансформишући познату стварност,
попут картографа, у универзалну причу о људској судбини,
Слесор је, извесно, на добар начин, представио период на
ционалног заноса, а исто тако и ратног разочарања, које је
омогућило и обичном човеку да се поистовети са историј
ским капетанима јер су, на крају, сви људи само реквизити
историјског времена које тече, а трајну славу могу очекива
ти једино у записима песника-мађионичара. Иако је живот
Кенета Слесора у великој мери био неоптерећен савреме
ним проблемима и нимало меланхоличан, осећање да живот
неумитно измиче и да се може трајно сачувати једино као
слика извучена из протока времена прожело је целу његову
поезију. Поетском трансформацијом историјских података о
откривању Аустралије песник је допринео побољшању по
ложаја ове земље на светској (пре свега уметничкој) сцени,
чиме је испратио учвршћивање њеног положаја на политич
кој сцени. За време када се у Аустралији будила свесност
о идентитету независном од културног идентитета Велике
Британије и када су се рађала национална осећања, било је
48 Исто, стр. 222.
49 Исто, стр. 229.
50 Slessor, K. (1947) One Hundred Poems, Sydney and London: Angus and Ro
bertson, pр. 53-54.
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потребно поткрепити ту свесност и осећања наративом или
митом. Тако је Слесор, исцртавши мапу замишљене земље
Кукуз показао да освајачки походи нису намењени само нај
већим силама и да моћ картографа може са пуним правом да
се нађе и у рукама младе Аустралије, а описавши Капетана
Кука као јунака по Одисејевом узору представио је Аустра
лију не само као кћеринску колонију британске Импери
је, већ као домовину у којој ће људи и након његове смрти
писати песме.    
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HISTORY AND MYTH IN AUSTRALIAN
VOYAGER POETRY
Abstract
One of the most significant contributions of the twentieth-century
Australian poetry was the invention of the so-called “voyager poetry”.
The term, which refers to poems about mariners, maritime adventures,
exploration and discoveries, reached its most complete expression in
the oeuvre of Kenneth Slessor, arguably one of the most celebrated
Australian poets, who is largely considered to be the first authentically
modernist voice of Australia. In presenting his most famous poems,
such as “The Atlas” and “Five Visions of Captain Cook”, and describing
the process of literary mythmaking on which they are based, this paper
will rely on Roland Barthes’s definition of contemporary myth as a
second-order semiological system. One of the most prominent features
of contemporary myth, according to Barthes, is that it distorts historical
reality by transforming history into nature. This paper proposes that
Slessor uses the same process of distortion in his voyager poems,
rooting them in historically or geographically approved facts, only to
render those facts universally acceptable as archetypal situations or
mythical categories. Our second proposition is that Slessor’s process of
mythmaking is ideologically motivated by the rising national sentiment
in the aftermath of World War I. Slessor’s major poems were written
between 1927 and 1932, the period when Australia strove to establish
its political and cultural identity independent of the imperialistic British
influences. The analysis of the poems aims to show how available
historical and geographical data are universalized in Slessor’s poetry
and how they consequently transform history into nature. Whereas
historical truth is lost in the process, universal truth is emphasized as a
legitimate expression of the state of the modern man.         
Key words: mythmaking, poetry, Kenneth Slessor, Roland Barthes,
history, seafaring
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КРИВОКЛЕТСТВО КАО
ПРОКЛЕТСТВО
ИСПОВИЈЕСТИ
ПРОБЛЕМ ИСТИНЕ У
КЊИЖЕВНОСТИ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ
ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ
ИСПОВИЈЕСТИ
Сажетак: Рад се бави проблемом истине у књижевности из пер
спективе постмодернистичке исповијести. Настоји се проблема
тизовати модел аутентичности истине у књижевности, односно
показати проблематичност категорије искрености у жанру који
искреност узима као своју основну претпоставку. Постмодерни
стичка релативизација истине у књижевности није заобишла ни
искреност као залогу истине у књижевности, стога је пажња по
свећена нарочито постмодернистичким увидима у ова питања.
Иако ни теорија ни књижевноумјетничка пракса у постмодерни
не нуде коначно рјешење, с обзиром на своју природу, оне јасно
показују сва слаба мјеста модела истине у књижевности попут
овог. Са друге стране, а што је овдје важније, супротстављају
се сваком покушају успостављања тотализације значења и мо
нопола над истином у књижевности. Постмодернистички став
према истини у исповијести посматра се у односу на теорију де
конструкције Ж. Дериде (Derrida) и приповијетку „Отисак срца
на зиду” Б. Пекића из збирке Нови Јерусалим, као и у односу на
експлицитне ставове ових аутора о истини у жанру исповијести.
Кључне ријечи: Истина, књижевност, исповијест, постмодер
низам, Пекић
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„[...] будите рђави, ако већ морате, само, кумим вас богом, не
правите од тога ни књиге ни доктрине. А ако баш морате да се
исповедате – ено вам црква!”1

Ако се прихвати мишљење да књижевност у себи носи неки
облик истине, овај сложени проблем односа између истине
и књижевности није ни изблиза ријешен, јер тек тада ваља
одговорити на питање на чему истина у књижевности по
чива и како је треба разумјети. Један од могућих одговора
је садржан у моделу аутентичности истине у књижевности,
који се заснива на идеји да искреност аутора подразумије
ва и истинитост умјетничког представљања. Али, као и сви
одговори на ово сложено питање, и одговор који се нуди у
оквиру модела аутентичности није неупитан и коначан, на
против. Средишњи проблем овдје је то што се категорије
истинитости и искрености не могу сасвим изједначити, јер
искрени судови нису увијек истинити.2
Слабости модела аутентичности нарочито до изражаја дола
зе у књижевним (али и фактографским, нефикционалним)
жанровима који, парадоксално, почивају на искрености,
као, на примјер, у исповијести (али и другим (ауто)биограф
ским жанровима). У овом жанру очигледно постаје не само
да истинитост и искреност нису у највећем броју случајева
подударне, него да је искреност као говорење истине која се
посједује на било који начин веома тешко достижна – чак
и када се на њој инсистира, очигледно да је ријеч о пуком
конструкту. Са друге стране, исповијест као књижевни жа
нр кроз своју историју показује да немогућност достизања
апсолутне искрености, па онда и истинитости посредством
ње, не суспендује начелни став о постојању истине у књи
жевности. Тако, на примјер, „пијетистичке исповести XVI
XVII века имају, углавном, веома снажан принцип телеоло
шке организације, принцип постепеног откривања истине и
аутентичности вере”, чиме је проблематизовање искрено
сти потиснуто у други план, али у савременој књижевности
„бројни аутори хомодијагетских фикција желе да се осло
боде аристотеловског модела узрочности чинова у корист
отворенијих и нетелеолошких облика”.3 Ослобађање од
чврсте телеологије води, између осталог, до постављања пи
тања искрености и проблематизовања истине у исповијести.
Познато је да постмодернистичка теорија априористич
ки пориче истинитост као стабилну и у књижевности до

1 Pekić, B. (2007) Izabrani eseji, Novi Sad: Solaris, str. 215.
2 Kvas, K. (2011) Istina i poetika, Novi Sad: Akademska knjiga, str. 48-49.
3 Šefer, Ž. M. (2001) Zašto fikcija?, Novi Sad: Svetovi, 2001, str. 276.
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стижну вриједност4, односно релативизује свако претпо
стављено упориште одбране тезе о истини у књижевности,
тако да је и кохерентност као залога истине књижевности
доведена у питање (чему у прилог иде и чињеница да књи
жевна пракса показује снажну тенденцију ка отворенијим,
нетелеолошким облицима). Постмодернистичкој „релати
визацији”, нарочито оним њеним видовима у којим се ради
калније теоретизује попут деконструкције, нису промакли
ни други претпостављени модели истинитости у књижевно
сти, без обзира да ли су већ били начети и неприхватљиви,
па ни модел аутентичности који почива на искрености.
Послије постмодернистичког преосмишљавања упоришта
на којима би се могла засновати истина у жанру исповије
сти, поставља се питање у којим оквирима се о њој може
сада уопште говорити. Недвосмислени одговoри се не могу
очекивати. Међутим, процесуалност постмодернистичке ре
лативизације, која је вјероватно њена позитивна страна, ма
какав се став имао поводом постмодерне, омогућава дубље
разумијевање проблематике иако у крајњем исходу можда и
не нуди неко коначно рјешење.
Овдје ће предмет пажње бити постмодернистичко преиспи
тивање традиционалног схватања искрености као достижне
врлине у жанру исповијести и као средства тотализације
значења. Јер, постмодернистичка процесуалност показује да
проблем односа искрености и истине у књижевности нису
до краја разријешени самим оспоравањем и онако спорног
модела аутентичности истине у књижевности.

1.
Модел аутентичности, суочен са постмодернистичком тео
ријом и књижевном продукцијом, губи сваки смисао, пого
тову кад је ријеч о неком „(ауто)биографском” жанру, као
у овом случају о исповијести, јер само писање и текст се
разумију на нов начин. Довољно је узети у обзир само неке
од познатих ставова најзначајнијих аутора и то постаје јасно
4		 Постмодернистичка релативизација истине у књижевности, па и књи
жевности уопште данас је често предмет оспоравања (види, на примјер,
у: Kvas, нав. дјело, стр. 196 и даље). Међутим, Л. Хачион (Hutchеon)
истиче да је постмодерна учинила очигледнијим многе ствари, па „сада
испитујемо границе између литерарног и традиционално ванлитерар
ног, између фикције и нефикције, и коначно, између уметности и жи
вота”, а „те границе можемо испитивати само зато што их постављамо”
(у: Hačion, L. (1996) Poetika postmodernizma, Novi Sad: Svetovi, str. 370).
Савремена постмодернистичка умјетност својим противрјечностима не
даје поуздане одговоре на сва питања и проблеме које поставља као бит
не, али „питања која могу да омогуће процес одговарања бар су почела
да се постављају” (Исто, стр. 380).
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без нарочите потребе да се ти ставови додатно објашњавају:
„Ријеч ,био-графија̕   наново стјече снажни етимолошки
смисао, у исто вријеме кад и искреност исказивања – прави
,криж̕ који носи књижевни морал – постаје лажни проблем:
Ја који пише текст није никад више до ли папирнати Ја.”5
На овај начин је аутор обесмишљен као неко ко може на
мјером да буде искрен обезбиједити истинитост текста. Да
кле, имајући то у виду, сасвим излишно постаје поставља
ти питање аутентичности, односно искрености у контексту
постмодернистичке теорије и поводом постмодернистичких
књижевних текстова. Међутим, иако се овај модел истине
у књижевности одбаци као већ по себи проблематичан и
постмодернистичким увидима коначно укинут, ваља узети
у обзир да постмодерна није прешла тек тако преко катего
рије искрености, а што би се на основу наведених Бартових
(Barthes) ставова дало закључити.6 И искреност је прошла
постмодернистички процес проблематизовања.
Како би се тај процес уопште разумио, треба имати у виду
бар нека запажања која се тичу коријена и значења појма
искрености изван постмодернистичког дискурса; јер ће на
тај начин постати очигледно да постмодерна није довела у
питање тај појам захваљујући својој радикалној теорији и
пракси, него да је само јаче нагласила проблеме који су већ
били присутни.
Одређени аутори појаву категорије искрености везују за
крај 16. и почетак 17. вијека и друштвене промјене које су
тада наступиле. Прије свега, ријеч је о јачању средње кла
се, распаду феудалног поретка (нарочито у Енглеској) и
слабљењу ауторитета цркве. Све то доводи до „мутације
људске природе” и по први пут рађања појединца, али и до
процвата аутобиографије7 као књижевног жанра. Пошто ни
је више било ауторитета на које би се тај појединац осло
нио (на примјер, црквеног учења), „његов једини ауторитет
била је истина властитог искуства и силина властитог убе
ђења у просветљеност – то, и призвук искрености, јасно

5 Barthes, R. Od djela do teksta, u: Suvremene književne teorije, prir. Beker, M.
(1986) Zagreb: Sveučilišna naglada Liber, стр. 185.
6 Ваља напоменути да се познати и врло често рабљени Бартови (Bathes)
ставови о смрти аутора, као и битан дио његовог опуса, само уз огра
де могу посматрати као постмодернистички, али су свакако од пресуд
ног значаја за врло важне постмодернистичке увиде, па се зато и овдје
узимају у обзир.
7 Овдје се под аутобиографским жанром подразумијевају, као и на дру
гим мјестима у англосаксонској теорији, разни видови аутобиографског
писања, као што су аутобиографија, исповијест, мемоари и сл.
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препознатљив као такав”.8 Појединац се јавља оног тре
нутка, како истиче Трилинг (Trilling), када постане свјестан
свога „унутрашњег простора” и свога „Ја”, а субјект „ауто
биографије је управо такво Ја, решено да се разоткрије у
свој својој истинитости, то ће рећи, решено да испољи своју
искреност”, а „заједно са његовим поривом да разоткрије
своје Ја, да покаже оно у њему чему се треба дивити и веро
вати, јесу, можемо веровати, његов одговор на одскора до
ступан осећај постојања публике, оне јавности коју је ство
рило друштво”.9
Искреност се начелно разумије, заправо, као својство соп
ства и под њом се подразумијева хармонија између различи
тих видова и манифестација сопства – мишљења, осјећања,
свијести... Бити искрен значи говорити оно што мислимо и
осјећамо (а наспрам тако схваћене искрености стоји, на при
мјер, лицемјерје). На менталном нивоу искреност предста
вља изузетан квалитет, јер она свједочи о неподјељености,
односно интегритету личности. У оба случаја, искреност је
истина која се тиче сопства. Она је у ствари нужно ограни
чена на сопство пошто човјек не може продријети у туђе ми
сли, осјећања, намјере. Може их само чути у виду исповије
сти. Зато је искреност зависна врлина, није истог квалитета
као врлине првог реда, попут храбрости.10
Из овог се види да различити аутори, иако се начелно не
слажу поводом коријена искрености, нужно долазе до истог
закључка да се искреност не може раздвојити или бар не
довести у везу са њеном (текстуалном) манифестацијом, јер
се она остварује  управо кроз исповијест, односно разне об
лике аутобиографског казивања. Такав концепт искрености
може послужити и као одговор на питања зашто је испо
вијест постала један од најзначајнијих видова исказивања
сопства, истине о себи у западној култури, што врхуни у
психоанализи. Али, у западној култури заједно са опсеси
јом исповијешћу долази и до велике сумње у истинитост

8 Triling, L. (1990) Iskrenost i autentičnost, Beograd: Nolit, str. 41.
9 Исто, стр. 42-44. Трилинговој концепцији се може замјерити много шта
- између осталог, сасвим занемарује постојање исповијести, па сходно
томе и категорије искрености и прије 16. вијека, на примјер, код Ав
густина. Иако се можда Августин не би могао уклопити у његов кон
цепт, који као претпоставку искрености подразумијева рађање модерне
субјективности, чудно је што га уопште не помиње и не расправља о
његовом случају (о томе у: Stern-Gillet, S. Augustine and the philosophical
foundations of sincerty, in: Reading Ancient Texts. Volume II: Aristotle and
Neoplatonism, eds. Stern-Gillet, S. and Corrigan, K. (2007) Leiden: Brill,
p. 228)
10 О томе у: Stern-Gillet, S. нав. дјело., стр. 228-229.
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исповједног казивања.11 Популарност исповијести лако се,
дакле, објашњава воајерском природом човјека и његовом
жељом да бар завири у туђу интиму, а исповијест је једини
начин за то, али сумњу у истинитост исповијести, односно
искреност исповједника није тако једноставно разрјешити,
јер долази из низа различитих разлога.
Постмодернистичка сумња у исповијест, која је овдје пред
мет пажње, могла би се, између осталог, разумјети као дио
опште сумње у стабилан и постојан субјекат, па и исказни
субјекат исповијести. Наравно, исповијест као жанр није
усамљена по својој судбини у постмодернизму. Све што се
одреди као текст има сличан статус, јер по Барту текст је
„онај друштвени простор који не оставља сигурним ни један
језик, споља, нити било који субјект исказивања у положа
ју судије, господара, аналитичара, исповедника, тумача”.12
Преосмишљавање природе, улоге и положаја исказног су
бјекта ишло је у различитим смјеровима. Тако, на примјер,
Л. Хачион, истичући да послије Барта вјеровање у аутора
као личност престаје да буде један од начина за обнављање
цјелине исказа, уводи појам „произвођача исказа” (и, са дру
ге стране, „примаоца исказа”), ослањајући се на Бенвениста
(Benveniste) и подразумијевајући под тим, не индивидуалне
субјекте, него „положаје субјекте”, који нису извантексту
ални, него „суштински конститутивни фактори текста”.13
Ауторка се, такође, слаже са Бевенистовим закључком да је
„исказивање, комуникациони чин, заправо тренутак грађе
ња субјекта у језику (од стране језичког система)”, што за
посљедицу има отварање према прагматици, ситуацији дис
курса, и у постмодернистичкој теорији и у пракси.14
Дакле, када се овакви ставови уваже при тумачењу било ко
јег текста, то имплицира један врло сложен процес долажења
до оног што би се могло назвати значењем текста, односно
истином значења15. Ипак, ако је ријеч о жанру исповијести
чини се да је  процес вишеструко усложњен, јер је изузетно
наглашена проблематичност „ситуације дискурса” – да би
се исповијест разумјела и да би се дошло до истине њеног
значења, ваља свестрано сагледати „ситуацију дискурса”.
11 Brooks, P. (2000) Troubling Confessions: Speaking Guilt in Law and Litera
ture, Chicago, IL: University of Chicago Press, p. 9
12 Према: Hačion, L. нав. дјело, стр. 144.
13 Hačion, L. нав. дјело, стр. 144.
14 Исто, стр. 146-147.
15 Истина значења је, заправо, једина истина која може бити представљена
наративном фикцијом и стоји наспрам чињеничне истине, истиче Х. П.
Абот (Abot, H. P. (2009) Uvod u teoriju proze, Beograd: Službeni glasnik,
str. 244).
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При том се намећу питања ко то, зашто, којим поводом и
са којим циљем жели да искрено говори о садржајима своје
интиме, свога сопства, те, што је можда за књижевност нај
значајније, којим средствима настоји да оствари циљ, коли
ко је у томе аутономан, колико условљен разним чиниоцима.
Свим наведеним питањима бавио се и Ж. Дерида (Derrida),
говорећи о парадоксу матрице исповијести, и дајући у оста
лом и извјесне „одговоре” на њих, чему ће се овдје посвети
ти нешто више пажње. Деридиним ставовима је посвећена
пажња јер представљају радикално преосмишљавање  кон
цепта искрености на којем треба да почива истинитост ис
повијести, уз пуну свијест да се у различитим постмодерни
стичким теоријским концептима (а познато је да је теорија
у постмодерни врло дисперзивно поље мишљења) на исту
проблематику гледа другачије и да бар у нијансама, ако не и
темељним претпоставкама, постоје разилажења.

***
Јасно је, дакле, да се питање стабилности и самосвојности
исказног субјекта не може изоловано посматрати у односу
на оно што омогућава његово проблематизовање нити у од
носу на низ посљедица које то проблематизовање проузро
кује. Зато се поводом искрености у исповијести намеће и
низ побочних питања. Очекивано, у претпостављеним од
говорима сасвим негативно се одређују и мотив, и сврха и
сам субјекат исповиједања, па најпослије и сама исповијест.
Тако, на примјер, Дерида исповједну ситуацију објашњава
на сљедећи начин: „Исповијест се дешава када не знам чак
ни ко се исповиједа и ни ко моли за опроштај ни због чега.”16
Циљ овог и сличних закључака је да се покаже висок степен
конструисаности свих елемената исповијести. Наравно, Де
рида се не задржава на овом изричитом негацијском опису
исповијести, него анализира све претпоставке на којима по
чива (парадоксална) матрица исповијести – природу рефе
рента, питање сврхе и мотива исповиједања, који су у вези
са кривицом и опростом, па најпослије и проблемом искре
ности исповједног субјекта, који је овдје најпревасходнији.
Статус референта исповједног дискурса једно је од важних
упоришта Деридиног „преосмишљавања” традиционалног
концепта исповијести. А, то није случајно, јер је референт
био кључна инстанца за телеолошки осмишљену испо
вијест, на том мјесту је требало потврдити коначну сврху
16 Derrida, J. Composing Circumfession in: Augustine and postmodernism:
confessions and circumfession. eds. Caputo, J. D. and Scanlon, M. J. (2005)
Indiana University Press, p. 24
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исповједног процеса. Осјећај постојања публике, како ис
тиче Трилинг у горе наведеном цитату, био је кључан за
успостављање оног Ја које ће се потврдити помоћу аутоби
ографског казивања, а при том осјећај постојања публике
већ по себи постаје мотив исповиједања. Да би то Ја било
признато као такво (или да би у неким случајевима доби
ло опрост) мора све вријеме имати у виду референта или
референте. Референт тако постаје уписан у текст, фиксиран
и непромјенљив, дакле, јединствен. Дерида, међутим, пре
осмишљава комуникацију у, односно и посредством испо
вијести и истиче како је исповијест увијек упућена свакоме,
од тренутка када је завршена  и потписана, без обзира што
је реферисала на неког посебног. У основи то представља
укидање конкретног референта исповједног исказа – ако ис
повијест реферише на сваког, онда не реферише ни на кога.17
Сходно томе не постоји средишња тачка у виду референта
у којој би се остварио јединствен смисао и јединствено зна
чење исповијести.
Укидање референта суштински преусмјерава и начин раз
мишљања о намјери аутора, приповједача (аутора исказа),
односно о телеол огији исповијести или такав покушај уна
пријед обесмишљава. Све то резултује и новим погледом на
кривицу као претпостављени мотив исповиједања. За Де
риду она није нешто што већ постоји када отпочне процес
исповиједања, него је премјешта у сам чин исповиједања.
Прво, у Деридином схватању исповијести доводи се у пи
тање она жеља Трилинговог Ја да се обзнани своје сопство
пред публиком, јер се сматра изузетним, занимљивим, одно
сно постаје један слој кривице. Други слој кривице доводи
се у везу са одсуством референта. Повод, односно кривица
не постоји прије, него настаје као резултат исповиједања:
„Чим остављам траг (trace), треба да молим за опроштај, за
то што претпостављам, свјестан сам, да је то интересант
но.”18 Док онај ко се исповиједа пише, оставља траг и обја
вљује нешто, чак и када каже да је то ништа, да нема неки
значај, подразумијева да је то интересантно (сама чињеница
17 Поред одсуства пошиљаоца поруке, на коме су инсистирали и други
аутори, попут Барта и Фукоа (Foucault), Дерида, уводећи појам итера
билности знака, инсистира и на одсуству примаоца: „Читаво писмо [...]
да би било оно што јесте, мора да функционише у радикалном одсу
ству сваког одређеног емпиријског примаоца уопште. Ово одсуство ни
је континуирана модификација присуства, оно је прекид (une repture)
присуства, ,смрти̕ или могућности ,смрти̕ примаоца која је уписана у
структуру белега.” (према: Mladenović, I. Smrt autora, početak komunika
cije u: Glas i pismo. Žak Derida u odjecima. prir. Bojanić, P. (2005) Beograd:
Institut za filozofiju i društvenu teoriju, стр. 39)
18 Derrida, J. нав. дјело, стр. 24
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писања, објављивања то имплицира), а „онда, наравно, ја
вља се кривица и ја сам постиђен и тражим опроштај”, а
„други слој кривице је тај што не знам коме се обраћам”.19
С обзиром на искреност аутора (приповједача / исказног
субјекта) у исповијести као јемца истинитости текста, нај
занимљивије од свих је ипак питање ко се исповиједа. Де
ридино виђење ове проблематике условљено је индиректно
и његовим виђењем знака, односно писма и језика уопште
и нарочито појмом итерабилности, као што је био случај и
са референтом. У том контексту треба разумјети став да се
увијек исповиједа други, јер „чак кад исповиједам себе ја
исповиједам туђи злочин, иначе не бих могао да се испо
виједам” – „исповијест никада није моја”, јер „ако би била
моја, не би била исповијест”, „увијек је ријеч о другом у
мени који се исповиједа”.20 Дакле, субјект исповијести није
једнак себи већ од тренутка када је нешто рекао, односно
написао. Дерида ни овдје, када је ријеч о субјекту, као ни
када је ријеч о примаоцу, заправо не проглашава смрт једног
или другог, што му омогућава већ поменути појам итерабил
ности, који је можда најочитији управо у дискурсима попут
исповједног, јер:
„Понављање као итерaбилност је увек већ рађање но
вих смислова и значења. Зато и није неопходно да онај
који шаље или прима поруку заиста буде одсутан или
мртав. Могућност овог одсуства припадна је већ самој
структури писма као понављања другог и различитог.
Појам différance именује ову немогућу могућност да
разлика буде мишљена у својој особености. Он и за
то и не може да буде појам у уобичајеном смислу те
речи. То не може да буде ни итерабилност. Ови ,квазипојмови̕, како их зове Дерида, сугеришу да је субјект
као порекло-исказивања увек размакнут од себе сама,
у раскораку са собом, да ефекте само-прибирања може
да препозна само као произведене једном структуром
којом не влада. Могућност раскида са хомогеним по
љем комуникације значило би уједно и могућност ми
шљења комуникације другачијом логиком него што би
била телеолошка логика свести и намере.”21
Када се ствари овако поставе, јасније постаје зашто испо
вијест према Дериди почива на парадоксу.  Парадоксалност
исповијести се огледа у томе што исповијест мора остати
без значења да би остала исповијест. Помирење, промјена
19 Исто
20 Исто
21 Mladenović, I. нав. дјело, стр. 40.
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„мене”, откуп чинили би телеологију исповијести. Али, ако
исповијест има телеологију, онда нема исповијести (ријеч је
о некој рачуници, терапији и сл.).22 У том смислу, и искре
ност коју обећава субјект је дио „рачунице”, односно теле
ологије исповијести. Међутим, језик, онако како га Дерида
види, оспорава ову телеологију, јер оспорава њене консти
туенте, а прије свих искреност, па исповијест и исповјед
на ситуација клизе ка оном негативитету у чијем контексту
их Дерида унапријед види. Зато у основи исповијести није
искреност, него кривоклетство – кривоклетство је у осно
ви исповијести, не само као злочин, кривица, гријех, лаж
(јер је кривоклетство лаж), него као структурна нужност,
јер се онај ко се исповиједа заклиње на нешто што не може
урадити, а да при том исповијест остане исповијест. Криво
клетство се, како истиче Дерида, не може искоријенити, зато
што је дио истинитости или истинитог (true) обећања гово
рења истине (thruth): „Моје обећање другом, јединственом
другом, већ је издато од свједока, с обзиром да је већ посре
довано у језику. Најистинитије, најискреније обећање, већ
је кривоклетство. Чим ступим у неки однос са другим, ства
ра се повод за тражење опроштаја, јер је основ тог односа
језик [...].”23
Ријечју, матрица исповијести почива на парадоксу, јер почи
ва на искрености, коју није могуће никада достићи у језику
и помоћу језика. Не само да Ја које пише (стварна, биограф
ска личност или писац), није ништа више него папирнато Ја,
како каже Барт, него ни „ја” које је у тексту није самосвојно,
већ је у власти средства помоћу којег се остварује – језика.
Обећавши да ће искрено говорити, запада у лаж, јер нема
начина да то оствари, без обзира на намјеру (која управо на
том мјесту постаје и сасвим излишна):
„Не можемо унапред, знаком који шаљемо на пут, одредити
шта ће с њим све бити, да ли ће се понашати сходно првот
ној вољи, строго ограничено само на нашу намеру, језичку
или мисаону интенцију; од часа кад знак оде, а то је час је
зика, знак носи са собом интенцију, преноси је, а то значи
и – односи, калемећи је на другог, у нашој одсутности, по
везујући интенцију значења са другим, туђим интенцијама и
значењем, тако да чак може бити појмљен обрнуто од наше
почетне намере. Отуда не можемо унапред програмирати
контекст понављања, нити можемо заситити читаво поље на
основу првобитне идеје присуства, будући да случај који ће

22 О томе: Derrida, J. нав. дјело, стр. 25.
23 Исто, стр. 27.
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доћи није у опсегу интенцијске презентације, да тако кажем,
субјекта који знак шаље у свет.”24
Кривоклетство као структурну нужност исповијести, не
треба разумјети само као нестабилност исказног субјекта
као таквог, него у односу на природу језика и начин на који
језик условљава значење. Пошто искреност, како год је схва
тили, није самостална врлина, него зависна управо од јези
ка, она је недостижна. Неупитност искрености може бити
само дио оне телеологије која настоји да себи потчини сва
значења исповијести и да их сведе у једној тачки – само у
контексту такве телеологије искреност није проблематична.
Наравно, то што је искреност недостижна и што је телеоло
шка тотализација оспорена, не значи да исповијест не може
претендовати на истинитост значења. Само, истина значења
исповијести није ни јединствена, ни сводљива, ни разумљи
ва у оквиру концепта аутентичности.25 Једини начин да се
она наслути је читање које трага за мјестима која оспорава
ју телеологију и које преко хотимичне искрености открива
нужност кривоклетства.

2.
Сумња у исповијест или чак нерасположење према њој у
постмодерни, могло би се, дакле, сагледати и као својевр
сни отпор према тотализацији значења. Кохерентна структу
ра традиционалних исповијести заснована на претпоставци
о стабилном искреном исповједном субјекту средишњи је
разлог такве реакције. Наравно да тотализација није свој
ствена искључиво исповијести (уопште приповиједању у
првом лицу) и да је можда, на примјер, приповиједање „све
знајућег” приповједача у трећем лицу и претенциозније.
Али, у исповијести није ријеч о тотализацији значења на на
чин на који је то у приповијести коју прича свезнајући при
повједач. Свезнајући приповједач се налази између свијета
приче о којем прича и читалаца, а приповједач исповијести
за објекат приче има себе. Свезнајућег приповједача и ње
гову сувереност могу подривати разни чиниоци приче, а да
се не наруши сам концепт приповиједања, јер такав начин
приповиједања почива на претпоставци да елементи приче
24 Milić, N. (1997) ABC dekonstrukcije, Beograd: Narodna knjiga /Alfa,
str. 37.
25 Наравно, овдје се не посматра проблематичност модела аутентичности
из некакаве дијахронијске перспективе, јер то, заправо, није сасвим ни
могуће. На примјер, цитирана Трилингова књига, за коју се може рећи
да на неки начин брани модел аутентичности, настала је на основу пре
давања која је одржао 1971. године на Харварду, што је савременост у
односу на темељне Деридине списе.
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постоје независно од инстанце приповједача и да имају не
какву особеност, или, ако је и то сувише упитно, свезнајући
приповједач им ради своје увјерљивости мора пустити не
када на вољу. Код исповијести (а слично је и у другим ау
тобиографским жанровима), морају се предуприједити сви
елементи приче који би исповједника (исповједни субјект)
довели у питање, осујетили његову намјеру, јер би он иначе
био ухваћен у кривоклетству.
Приповиједање у првом лицу увијек је на неки начин про
блематичније у односу на друге начине приповиједања. Чак
и код теоретичара друге половине 20. вијека који остају из
ван доминантног постмодернистичког дискурса, јавља се
потреба да на неки начин обиљеже специфичности припо
виједања у првом лицу, али и особеност тумачења текстова
овако исприповиједаних: „Јер и интерпретатор ,зна̕ о овом
свијету и о овим људима само преко приповједача у првом
лицу, док би било погрешно рећи да ми знамо о свијету и
људима једне фикције преко ,приповједача‘ [...] Приповје
дач у првом лицу не ,производи̕ оно што приповиједа, већ
приповиједа о њему на начин сваког другог исказа стварно
сти [...]”.26 Хамбургерова (Hamburger) искључује припови
једање у првом лицу из своје концепције фикције, јер оно
посједује приповједача. Ма колико упитна била ова теорија,
она гласно поставља питање статуса приповједача у првом
лицу, односно снажније претензије таквог приповиједања
на истинитост, која почива на претпостављеној искрености
приповједача.
Нерасположење према исповијести може се препознати и
у ироничним запажањима Борислава Пекића о овом жанру.
Она свједоче о специфичној опсесији исповијешћу (чак и
у „високој књижевности”), али већ и о њеној истрошено
сти, алудирајући управо на патос, односно претпостављену
искреност којој је све у тексту подређено и којом исповјед
ник треба да задобије опрост: „Човек покоље породицу, њих
седморо на броју. Затим о томе напише књигу. Породицу за
копамо, књигу читамо. Ако је, захваљујући неписмености
или несхватању времена, ипак и не напише, наћи ће се већ
неки новинар или књижевник. При том нас искрено запре
пашћује извесна неблагодарност унесрећених према ономе
што их је у црно завио. Та, зар сенка његове славе не пада
помало и на њих?”27 Пекићева иронија у есеју из кога је и
овај навод усмјерена је на манипулацију текстуализовањем
догађаја које иде у смјеру ограничавања перспектива из ко
26	 Hamburger, K. (1976) Logika književnosti, Beograd: Nolit, str. 300.
27	 Pekić, B. (2007) Izabrani eseji, Novi Sad: Solaris, str. 213.
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јих се дати догађаји посматрају. Исповједник је зато апсо
лутиста који не дозвољава погледе са стране, уклања из тек
ста све што би га могло компромитовати, износећи „прљав
веш”, над којим се, наравно, згражава само тамо гдје је си
гуран да ће остварити ефекат код публике и показати колико
је искрен у свом кајању.
Пекић се овом темом, између осталог, бавио и у приповије
ци28 „Отисак срца на зиду” из књиге Нови Јерусалим (1988).
Иронија је овдје још дјелотворнија него у цитираном крат
ком есеју, јер се низом различитих ефектних књижевних по
ступака показује слабост традиционалног исповједног жан
ра. Једно од првих рјешења са којима се сусрећемо, читајући
приповијетку, свједочи о неповјерењу у исповијест  као та
кву. Наиме, приповијетка има приповједача који наступа у
оквирном дијелу приче, јер је конципирана помоћу технике
пронађеног рукописа. Тај приповједач већ унапријед осује
ћује намјеру исповједника чију исповијест треба да прене
се и тако споља подрива структуру исповијести. Наглашена
иронија са којом говори о мотиву исповједника да напише
исповијест иде у истом смјеру. Наиме, дотични Џон Блек
смит је „сматрајући своје искуство поучним за ближње, на
писао ову исповест”.29 Поигравањем овим педагошким фло
скулама и исповједниковом претенциозношћу оквирни при
повједач усмјерава рецепцију исповијести коју читалац тек
треба да прочита. Такође, читалачки поглед се скреће и ка
хотимичној непоузданости података о времену и простору,
па и самог идентитета исповједника, с обзиром на осјетљив
садржај исповијести – лов на вјештице. Овако су мапиране
све пукотине исповијести и читалац умјесто да се усмјери на
оно што је за исповједника сврха исповијести, окреће се ка
дестабилизаторима претпостављеног циља. Контекст у који
је смјештена исповијест, оквирна прича, треба да послужи
њеном разумијевању. У основи, оквирна прича показује шта
би иначе исповијест хтјела да буде, а шта је заправо. Штави
ше, приповједач из оквирне приче излаже и својеврсну (иро
ничну) поетику исповијести (која управо оспорава оно што
Блексмит или било који други исповједник има на уму кад
одлучи да пише):
„На срећу или жалост, зависно с које стране нечије искрено
сти узимате, свака исповест, свако признање – јер она је и то
28 О жанровској природи Пекићеве књиге Нови Јерусалим: готска хроника
дало би се расправљати, јер су појединачни одјељци од којих се састо
ји вишеструко међусобно повезани, зато се овдје термин приповијетка
користи условно, а треба водити рачуна и о поднаслову којим писац на
неки начин сугерише жанровску природу књиге.
29 Pekić, B. (1988) Novi Jerusalim: gotska hronika, Beograd: Nolit, str. 63.
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– открива и више и мање од онога што се исповедити (при
знати) хтело. Ко је с полицијом посла имао, знаће на шта
мислим; ко није, не вреди му објашњавати. [...] Кад причате
– а исповест је и прича – па тему изместите из природне ге
ографске или повесне средине у привидну, која ће вам, како
се надате, заштитити анонимност, омаћи ће вам се, нарочито
ако сте умешан приповедач, ако наседнете дару, ту и тамо,
понека индискреција”.30
„Омашке”, односно „више” или „мање” од онога што се
хтјело рећи су знаци да исповједник није апсолутни власник
своје приче, него да њоме влада језик којим се он исповије
да. Сваки пут када обећа да ће говорити нешто искрено, ис
повједник би требало да зна да ће га већ нека наредна његова
властита реченица демантовати, да ће бити ухваћен у лажи,
кривоклетству. Али, то не значи да се у исповијести не може
доћи до истине значења. Тако Пекићев оквирни приповједач
исповијест види као својеврсни палимпсест. Испод казаног
увијек пробија оно што би могло бити истинито: „Не велим
ни да имам књижевних разлога да испод овог исповедног
палимпсеста другу истину откривам. У питању је перверзна
интелектуална радозналост, која ме је у животу већ доста
коштала, па зато исход истраге – јер приче се не тиче – не
саопштавам. Помињем га да се види како сам и ја нешто ра
дио, не само туђу причу начитко преписао.”31
У приповијеци је успостављен снажан контраст између
виђења исповијести у оквирној и средишњој причи. Оно
лико колико је оквирни приповједач сумњичав према испо
вијести, проповиједајући неповјерење према њој, толико
је исповједник одлучан у проповиједању неупитне вјере у
истину исповијести. Да би прибавио себи легитимитет који
исповједник увијек мора имати да би испричао своју при
чу, он не познаје границе, па се без устручавања крије иза
провиђења:
„Што ме од других ловаца на вештице лучи јесте то што
се тим ловом нисам по службеној дужности већ добровољ
но бавио. Дужност, ако је постојала, беше, према мом дару
божја, дакле, не моја, људска. Што, дакле, баш зарад тога,
икад грешио нисам, нити невиног на вешала послао. Нека
ме разум сачува охолости, на коју, ако ћемо по успеху, можда
и права имам! Ја не тврдим да је моја безгрешност поти
цала од мене, неких особитих способности, увежбаног ока,
знања из демонологије. Трудио сам се, напротив, што ма
ње о вештицама да знам, да божји дар у слободном дејству
30 Исто, стр. 64.
31 Исто, стр. 66.
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заблудном људском логиком не ометам. Моја моћ је од Бога
произлазила. Да Њега није у том дару било, да Га ја нисам
само заступао, Он избор правио, а ја прст упирао где ме Ње
гова воља водила [...].”32
Осим тога, да би показао неупитност онога што каже, он од
устаје од убјеђивања и аналитичности33 типичне управо за
исповијест. Пошто сам не жели себи да објасни свој дар пре
познавања вјештица, имплицитно тражи и од читалаца своје
исповијести да се не питају о њему, него да му повјерују
на ријеч. Они сходно томе треба без било какве упитаности
да прихвате чињеницу да је он изабраник којем је додије
љен нарочит дар, да у томе нема никакве рачунице и да је
зато потказивање вјештица без икаквих доказа изван доме
та потенцијалних расправа о моралности таквог поступка:
„Или су питати морали несигуран људски разум, по коме
је за утврђивање  кривице неопходно признање оптужених,
мени такође излишно. Јер што се зна, ничим се доказивати
не мора, нити сме, будући да је само доказивање доказ да
се то, у ствари, још не зна.”34 Блексмит је тако парадигма
тичан примјер исповједника према којем одбојност осјећају
и Пекићев приповједач из оквирне приче ове приповијетке
и Пекић у есеју о исповијести. Он настоји да своју испо
вијест начини неупитном без остатка, на најпретенциознији
могући начин.
У бјежању од објашњења како не би упао у противрјечности
Блексмит ипак не остаје досљедан, па на крају, у посљед
њим реченицама сазнајемо да је и он заправо имао везе са
демонским. Овим ироничним обртом он сам себе потказује
и открива да је на почетку говорио лажи. Међутим, овдје
су ствари постављене тако да парадоксалност исповијести
буде предочена што је боље могуће, па се разумијевање ис
повједникових поступака не завршава оног тренутка када се
изненада уочи да је и он вјероватно вјештац. Наиме, сред
ство које му је наизглед давало легитимитет, ако се пажљи
вије погледа, почиње да се окреће против њега. Јер, ако би
му се повјеровало да је на почетку био под влашћу некакве
божанске силе, можда је пред крај исповијести пао у руке
32 Исто, стр. 108-109.
33 Неки аутори ову Блексмитову одбојност према аналитичности виде са
мо као чињеницу да он жели дати предност афектима и осјећајима у
односу на аналитичност, те да се тичу начелног Пекићевог става о про
блематичности спознатиљивости реалности, датог у ироничном кључу
(види: Грујић, М. Мотив вештице у причи „Отисак срца на зиду” Бо
рислава Пекића у: Поетика Борислава Пекића. Преплитање жанрова.
ур. Пијановић, П. и Јерков, А. (2009) Београд: Институт за књижевност
и умјетност, Службени гласник, стр. 446-447).
34 Pekić, B. (1988) Novi Jerusalim: gotska hronika, Beograd: Nolit, str. 109.
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демонским силама. Исповједник онда ни у једном тренут
ку није Блексмит, него се исповиједа неки Блексмит који је
у власти виших сила, добрих или лоших, а никако се при
том не може утврдити чији глас се кад чује. У сваком случа
ју он ни у једном тренутку није себи једнак, него је стално
кривоклетник.

***
Исповијест је жанр са дугом традицијом, обично замишљен
и остварен као чврста, кохерентна структура, са исповјед
ником у улози сувереног владара над истином. Да би остао
владар своје исповијести, не смије учинити ништа чиме би
довео у питање свој легитимитет. Међутим, ако при том же
ли бити и искрен, а искреност је априорно обећана у свакој
исповијести, он нужно мора пристати на недослиједност.
Најчешће је случај да исповједник жели апсолутну власт
над значењем, али у исто вријеме и да искреност коју је обе
ћао изгледа неупитно. У том случају искреност постаје пра
зан појам, нешто што у правом смислу ријечи и не постоји.
Она је онда само дио опште структуре исповијести и још
један елемент свеобухватне телеологије, њен најснажнији
дио. С обзиром на то, уопште не изненађује неповјерење и
нетрпељивост према исповијести у постмодерни.
Подстмодернистичка теорија изнова промишља писање,
текст, аутора, језик, показујући да аутор који пише и исказни
субјекат у тексту који му у већој или мањој мјери кореспон
дира нису никада апсолутни владари смисла текста, него да
је једини прави владар језик. То је условило и нов начин чи
тања текстова. Тако је у постмодерни „раскринкан” и иска
зни субјект исповијести који, обећавајући искреност, насто
ји да каже не све о себи, него само оно што му неће угрозити
статус. При том, није урађено ништа више до окретања је
зика, јединог средства којим је исповједник могао да функ
ционализује своју искреност, против њега. Заправо, језик је
увијек већ против њега, а у постмодернистичкој теорији се
настоји указати на мјеста на којима се потказивачка снага
језика манифестује. Она је толико снажна да ни најчвршће
обећање искрености неће проћи поред ње; увијек ће пока
зати да за своја обећања исповједник никада нема покриће.
Овдје разматрана Деридина запажања о исповијести (а и
његови увиди о језику који се не тичу уско исповијести),
без експлицитног полемичког тона, почивају на претпостав
ци о немогућности фиксирања значења исповијести у јед
ној тачки која би била уједно и телос исповијести. Посред
но Дерида поручује да је сваки апсолутистички настројен
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исповједник пуки конструкт, и то врло лабав, у сваком тре
нутку кривоклетник потказан од свог језика.
Много експцлицитнија полемика са дугом традицијом ис
повијести и великом популарношћу овог жанра, коју ду
гује управо оном концепту апсолутистички настројеног
исповједника који носи маску скрушеног покајника, може
се примјетити код Пекића у анализираној приповијеци (и
есеју). Његов исповједник Блексмит, који се позива на више
силе и тиме гарантује за своју искреност, на крају исповије
сти постаје кривоклетник. Исповједников идентитет остаје
сасвим упитан, а његова исповијест кривоклетство, са које
год стране да се чита, с обзиром на то да је структура испо
вијести остала отворена и да није сведена до краја.
Мјесто на ком се сустичу Деридино теоретисање, и то над
сопственом исповијешћу, и Пекићева (књижевна) пракса
јесте виђење исповијести као обећања искрености које се
никада не може испунити, као кривоклетства. Ако је испо
вијест оличење парадокса, ако за истину њеног значења не
могу гарантовати ни искреност ни кохерентност на које се
позива, јер су недостижне, поставља се питање, гдје треба
трагати за истином њеног значења, односно постоји ли оно
уопште.
Довођењем у питање телеолошког концепта исповијести и
прихватањем искрености само као дијела те телеологије,
не може се другачије до негативно одговорити на питање
о истини значење исповијести. Међутим, сасвим би неис
правно било рећи да те истине нема. Она само није једин
ствена. Апоретичност исповиједне матрице, која се као та
ква уочава тек у постмодерни35, сама од себе не дозвољава
свођење значења. У исповијести се увијек присуствује дисе
минацији, ако се она схвати као „разградња сваког целови
тог смисла на своја значења као на делове на које се, пак, не
може свести – врста непрекидне игре између целине неког
смисла и мноштва његових значења”.36 Пекићев приповје
дач из оквирне приче у овдје анализираној приповијеци ис
тиче да је прича, чији је он редактор/приређивач, заправо,
један исповиједни палимпсест. То не значи да ће се испод
првог слоја исповијести пронаћи право значење. Да је тако
он би га саопштио, а не би се извињавао и значење до кога
35 Ваља на крају напоменути да се термин постмодерна, односно постмо
дернизам, користио све вријеме као ознака и за постструктуралистич
ку теорију и постмодернистичку књижевну продукцију, како се обично
називају, због њихових међусобних преклапања и ради практичности у
употреби термина.
36 Milić, N. нав. дјело, стр. 87.
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је дошао скривао ради властите безбиједности. Врло очит
парадокс у Блексмитовој исповијести не нуди тумачу осло
нац за било какву тезу о истини њеног значења, него је она
палимпсест без никада докучивог првог слоја, који би био
прави, дакле, истинит.
Недокучивост истине исповијести није можда задовољава
јуће рјешење и није нешто што би се када је начелно ријеч
о истини у књижевности могло са одобравањем прихватити
(ако се ствари посматрају из угла књижевности). Али, јесте
једина алтернатива претенциозном претендовању на апсо
лутну моћ над значењем која је особена телеолошкој испо
вијести. Напад на такву исповијест и инсистирање на ну
жној парадоксалности исповијести, ако она жели и даље да
остане исповијест, а не да се претвори у некакву рачуницу,
није само релативизовање истине књижевности, ако у крај
њој инстанци можда јесте и то, него је и покушај спречава
ња свођења истине књижевности у једну тачку и покушаја
успостављања монопола над истином помоћу конструисане
искрености.
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PERJURY AS THE CURSE OF CONFESSION: TRUTH
PROBLEM IN LITERATURE FROM THE PERSPECTIVE
OF POSTMODERN CONFESSION
Abstract
The paper deals with the problem of truth in literature from the
perspective of the postmodern confession. It tries to analyse the
authenticity model of truth in literature, that is, to show the problem
of the honesty category in the genre that takes honesty as its basic
assumption. The postmodern process of making the truth in literature
relative has not bypassed sincerity as the pledge of truth in literature;
therefore the attention has been given particularly to the postmodern
insights into these questions. Although the theory and the literaryartistic practice in the postmodern period do not offer definite solutions,
they clearly show, due to its nature, all the weaknesses of the model
of truth in literature, like this one. On the other hand, what is more
important here, they resist any attempt to establish the completeness
of meaning and the monopoly over the truth in literature. Postmodern
attitude towards the truth in the confession is viewed in relation to
the theory of deconstruction by Jacques Derrida and in relation to the
story Otisak srca na zidu (Heart Print on the Wall) by Borislav Pekić,
from his story collection Novi Jerusalim (New Jerusalem), as well as
in relation to explicit attitudes of these authors towards the truth in the
genre of confession.
Key words: Truth, literature, confession, postmodernism, Pekić
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НОРМА, КЊИЖЕВНИЦЕ И
ИСТИНА
Сажетак: Истина и проблем њеног утврђивања главна су питања
у филозофији, а у методологији науке имају једну од суштинских
улога. Налажење чињеница помаже утврђивању истине, оно ус
поставља тачност судова и унапређује знање. Као родно привиле
гована група, мушкарци поседују моћ контроле именовања, описи
вања, означавања и обележавања вредности, утичући на ствар
ност српске културе, историје, образовања и наук е. У случајевима
одређивања значаја књижевница ради се углавном о искривљеној
слици стварности. Судови конструктора институционализова
ног, јавног знања нису били утемељени на методологији научног
истраживања. Главни циљ у овом чланку јесте класификовати и
објаснити различите поступке негативног обележавања и марги
нализовања српских жена-писаца из друге половине 19. и са почет
ка 20. века од стране главних интерпретативних ауторитета.
Кључне речи: канон, поузданост знања, интерпретативни ауто
ритети, пол, род, култура
Ако је твој ум везан за твог господара, не можеш да мислиш као
интелектуалац, већ само као следбеник или слуга. У позадини тво
је мисли остаје свест да не смеш да наљутиш, већ да мораш да
удовољиш.
Едвард Саид1

1 But if your eye is on your patron, you cannot think as an intellectual, but
only as a diciple or acolyte. In the backof your mind there is the thought that
you must please and not displease. – Said, E. (1996) Representations of the
Intellectual, New York: Vintage Books, p. 119.
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Увод у проблем2
Појам „маргинализација” [marginalization] потиче из енгле
ског језика и означава лоцирање нечега, некога, неке групе у
простор који је без значаја, утицаја и моћи. Феминисткиње
не разумеју маргиналност само као стигматизовану позици
ју жена, већ највише као место отпора, које је суштинско за
подређене, експлоатисане и поробљене људе.3 То је место
могућности откривања моћи жена, али и једне другачије,
ућуткане историје. Такође, то је и могућа потврда прису
ства неадекватних метода научника, чији дупли стандарди у
оцењивању вредности дела аутора различитих полова оси
гуравају трајну маргинализацију ауторкама, перпетуирајући
непромењен статус женске сфере културе, која остаје изван
националног, културног и образовног канона.4 На тај начин
сама академија постаје репресиван простор који контроли
ше, цензурише и дисциплински организује читање, спреча
вајући проток слободне критичке мисли, као и унапређива
ње плуралног знања.
У историји српске књижевности механизам маргинализа
ције књижевница је сложен, не обухвата само искључива
ње и занемаривање књижевности коју су писале жене, већ
производи низ различитих начина дисквалификовања или
обезвређивања рада књижевница, али и истраживача који
су проучавали и објављивали оригинална дела књижевница
и критичке студије о њима. У неким случајевима књижев
нице су описане посебним језиком, којим се с једне стране
деградира статус њиховог ауторства, а с друге стране пот
цењује и унижава њихова књижевност, обележава као не
вредна или мање вредна у односу на књижевнике. Због тога
су у свести бројних генерација људи могле бити утискиване
2 Овај рад настао је након излагања на научном скупу „Језик, књижев
ност, маргинализација” одржаног на Филозофском факултету у Нишу,  
25-26. априла 2013. године.  
3 Атрибуција епистемолошке предности социјално угрожених група није
феминистички изум, већ идеја нових левичара која је дошла са другим
таласом феминизма. Детаљније о томе видети: Bat-Ami, B. (1993) Mar
ginality and Epistemic Privilege, in: Feminist Epistemologies, ур. Alcoff, L.
and Potter E., New York: Routledge, p. 83-100; Hooks, B. ( 1990) Choo
sing the Margin as a Space of Radical Opening in: hooks b. Yearning: Race,
Gender, and Cultural Politics, Boston: South End Press, p. 145-155; Code,
L. (1991), What Can She Know: Feminist Theory and the Construction of
Knowledge, New York: Cornell University Press; Мoi, T. (2007) Seksual
na/tekstualna politika: feministička književna teorija, prevela Grdešić, M.
Zagreb: AGM.
4 Russ, J. (1997) ‘Anomalousness’ and ‘Aesthetics’ from How to Supress Wo
men’s Writing, in: Feminisms: An anthology of Literary Theory and criti
cism, ур. Warhol, R. and Price Herndl, D., New Brunswick-New Jersey: Rut
gers University Press, p. 97-115.
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превасходно идеје о мањој интелектуалној и креативној
способности жена, иако су оне, као и мушкарци, значајно
доприносиле изградњи националног наратива и другачије
културне норме.
Проучавање књижевних дела српских писаца из друге по
ловине 19. века и са почетка 20. века старо је нешто више
од сто година. Од првих историја новије српске књижевно
сти, међутим, до скорашњих публикација такве врсте, однос
историчара-академских професора према женама-писцима
може да се оцени као непромењено негативан. У даљем раду
представићу неколико  таквих ненаучних интерпретативних
и евалуацијских стратегија.

Искључивање многобројних књижевница из
канона није пратило доказивање одсуства
вредности њихових књижевних дела;
негативне оцене нису поткрепљене аргументима
Код историчара и поетичара српске књижевности углавном
изостаје аргументација којом су књижевнице дисквалифи
коване из сфере српске културе. Уместо елаборације често
налазимо само негативну оцену, која појачава утисак тен
денциозног става. 5 У ретким случајевима нешто обимни
јег образложења, аргументи представника академске норме
садрже сексизам, или традиционалне стереотипе о полним
улогама.6 У поменутим публикацијама налазе се и нетачни
описи дела ауторки, при чему у оба случаја формулације
представника академске норме одражавају патријархални
образац културе. На пример, мемоари Станке Глишићеве,
једне од првих и веома значајних професионалних учите
љица, преводитељки и књижевница не садрже опис живота
њеног брата, канонизованог писца Милована Глишића - ка
5 Упоредити: Деретић, Ј. (2004) Историја српске књижевности, Београд:
Просвета. Палавестра, П. (1995) Историја модерне српске књижевно
сти- Златно доба 1892-1918, СКЗ: Београд. Иванић, Д. (1996) Српски
реализам, Нови Сад: Матица српска. Иванић, Д. и Вукићевић, Д. (2007)
Ка поетици српског реализма, Београд: Завод за уџбенике.
6 Видети: Иванић, Д. (1991) Сабрана дела Драге Гавриловић у  Летопис
Матице српске, Нови Сад, 447: 157 -159; Упоредити са: Tomić, S. (2008)
Draga Gavrilović (1854-1917), the First Serbian Female Novelist: the Old
and New Interpretations, Serbian Studies, Vol. 22, No. 2, р. 167-189. Виде
ти, такође, и: Томић, С. Мушке норме и путописи Јелене Ј. Димитрије
вић. у: Култура, род, грађански статус, ур. Духачек, Г. и Лончаревић,
К. (2012) Београд: Факултет политичких наука, Центар за студије рода
и политике, стр. 156-175; зборник је део пројекта „Родна равноправ
ност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемељења
у Србији” (47021) Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
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ко тврди Деретић, већ опис професионалног напретка једне
жене. Према Иванићевој тврдњи, класик српског реализма
Лаза К. Лазаревић у својих девет објављених прича описи
вао је „хармоничност породице”, постављајући очеве као
„пожељне/доминантне” ауторитете друштва. Доказиво је, а
и само читање Лазаревићевих прича открива да су породице
растурене и трагичне, да су очеви ретко укључени ликови
прича и при томе крајње негативно представљени, баш као
што је и једна од Лазаревићевих кључних женских ликова
дуго времена неадекватно тумачена од стране низа генера
ција интерпретативне норме.7
Искључити женску сферу културе, женске ликове на при
мер, или негирати допринос књижевница у историји срп
ске књижевности значи готово исто што и избрисати их из
културе, образовања и науке. Жене су, попут мушкараца,
биле активне градитељке српске културе и друштва, о чему
сведоче бројне публикације различитог обима из прошло
сти, које су такође остале прећутане (или цензурисане?) у
званичним историјама и приручницима. Једна од таквих
значајнијих књига је Српкиња, у којој су саме књижевнице
оставиле драгоцена сведочанства о свом стваралаштву, али
и о манипулативним стратегијама писаца, уредника, крити
чара и академских професора према женама-писцима.8
Може се уочити постојање непрекидне   тенденције да
се ауторке не укључују у канон а да се то не поткрепљује
адекватним студијама-доказима о непостојању естетских
или културних вредности књижевности коју су те жене
писале. Код доминантних интерпретативних представника,
дакле, нема библиографских јединица које би оснажиле од
говорност истраживања и оправдале поверење у поузданост
и релевантност негативног оцењивања дела аутора женског
пола.
Размотримо следеће примере. Јован Скерлић (1877-1914),
угледни академски професор, књижевни критичар, исто
ричар српске књижевности није поменуо ни једну од
7 Упоредити: Деретић, Ј.  (2004) Историја српске књижевности, Београд:
Просвета, стр. 812 и Глишићева, С. (1933) Моје успомене, Београд: СКЗ.  
Такође, упоредити Иванић, Д. (1996) Српски реализам. Нови Сад: Мати
ца српска, стр. 83, Иванић, Д. и Вукићевић, Д. (2007) Ка поетици срп
ског реализма, Београд: Завод за уџбенике, стр. 183, Tomić, S. (2009) A
New Understanding of Laza K. Lazarević’s Story To Matins with Father for
the First Time and One Hundred Years of the Interpretative Norm, translated
by Kosara Gavrilović and Višeslav Simić, Serbian Studies, Slavica Publis
hers, Bloomington, Indiana, USA, 23(2): VII-XIII, p. 181-318.
8 Српкиња њезин живот и рад, њезин културни развитак и њезина народ
на умјетност до данас (1913), уредиле српске књижевнице, Сарајево:
Добротворна Задруга Српкиња Иришкиња.  
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учитељица-књижевница у два издања своје Историје нове
српске књижевности (1912, 1914) иако су оне по први пут у
историји српске културе својом бројношћу прекинуле доми
нацију мушкараца-писаца, а својом књижевношћу настојале
да еманципују и либерализују српску културу.9 Скерлић о
њима изгледа није писао у посебним чланцима премда су
оне активно објављивале своја дела за време његовог ака
демског рада. Ове учитељице-књижевнице и њихови радо
ви морали су Скерлићу бити познати, јер је управо он, као
један од „најглавнијих листова српских” хвалио новосадски
Јавор – лист где су оне објављивале своје радове, проширу
јући свој делокруг рада, што им се у тадашњем јавном дис
курсу иначе оштро замерало.10
У случају четири књижевнице које је Скерлић први пут увео
у српску „новију” историју може да се запази следеће. Овом
историчару је стало да нагласи како само „неке” од наве
дених ауторки „показују стварне књижевне способности”.11
Када се та оцена боље размотри, увиђа се да од четири по
менутих књижевница, Јован Скерлић „стварне књижевне
способности” у потпуности и без задршке приписује само
једној од њих, песникињи Даници Марковић. На овај на
чин, Скерлић не одузима књижевницама само способност
креирања прича (или њихов интелектуално-креативно-има
гинарни и изражајни потенцијал), већ им у суштини оспо
рава могућност учествовања у изградњи националног нара
тива, што значи и могућност мењања националног модела
културе.
У брзим и такође кратким потезима, Јован Скерлић је оце
нио прозу Исидоре Секулић и Милице Јанковић. Чини се,
онолико колико је настојао да умањи уметничку и интелек
туалну вредност прозе Исидоре Секулић, толико је уздигао
дело Милице Јанковић. За Скерлића, интелектуализам прозе
Исидоре Секулић је био „сув” и „неразумљив”.12 Обема ау
торкама Скерлић, пак, оштро замера „субјективизам”, који
9 Томић, С. (2012) Типологија књижевних јунака и јунакиња у прози срп
ског реализма из родне перспективе, Филозофски факултет: Нови Сад,
докторска дисертација.
10 Томић, С. Шта значи проучавати жене-писце из прошлости? у Валориза
ција разлика:зборник радова са научног скупа о Драги Гавриловић (18541917), ур. Томић, С. (2013), Београд: Алтера: Мултинационални фонд
културе, стр. 31.
11 Скерлић, Ј. (2009) Историја нове српске књижевности. Београд: Учи
тељски факултет   дигитално издање Антологија српске књижевности,
стр. 388, www.ask.rs   
12 Скерлић, Ј. (2009) Историја нове српске књижевности. Београд: Учи
тељски факултет; дигитално издање Антологија српске књижевности,
стр. 389.
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иначе хвали код песникиње Данице Марковић.13 Какви су
Скерлићеви критеријуми? И какав то тачно субјективизам
смета Скерлићу када га у случају двеју ауторки одбацује, а
у случају једне благосиља? Да ли је Скерлићев став према
субјективизму у делима мушкараца-писаца, на пример Бо
рисава Станковића (којег Скерлић осетно хвали управо због
„велике поезије свога срца”), сасвим исти или различит од
оних код књижевница?14 У којој мери је овде реч о дуплим
стандардима? Ови проблеми тек чекају на детаљне анализе.
Јован Деретић (1934-2002), академски професор и истори
чар српске књижевности, од бројних учитељица-књижевни
ца у својој Историји српске књижевности у делићу једне
реченице помиње само Драгу Гавриловић, прву српску при
поведачицу и романсијерку, сврставајући је у групу писаца
од „претежно локалног значаја”.15 Ако не грешим, не по
стоји Деретићев текст у којем је доказан „локални значај”
књижевности Драге Гавриловић. Зато се можемо упитати на
основу чега је Деретић закључио да ову ауторку треба де
валвирати на тај начин. Без икакве темељне аргументације
Деретић одузима вредност књижевном стваралаштву дру
гих жена: „Док је XIX век дао неколико песникиња (Еуста
хија Арсић, Јулијана Радивојевић, Милица СтојадиновићСрпкиња, Драга Дејановић), од којих ниједна није много
значила у свом времену, дотле је у књижевности XX столе
ћа женско стварање у сталном успону.”16 Још више сумње у
адекватност Деретићевих тврдњи доносе радови истражи
вача у којима је доказан изванредан значај неких од помену
тих књижевница, на пример Еустахије Арсић или  Милице
Стојадиновић Српкиње.17
Интригантан је пример академског професора и исто
ричара Душана Иванића. И док у мање доступном и
слабије познатом тексту18, Иванић помиње имена неких
13 Скерлић, Ј. (2009) Историја нове српске књижевности. Београд: Учи
тељски факултет   дигитално издање Антологија српске књижевности,
стр. 372.
14 Скерлић, Ј. (2009) Историја нове српске књижевности. Београд: Учи
тељски факултет; дигитално издање Антологија српске књижевности,
стр. 377.
15 Деретић, Ј. (2004) Историја српске књижевности, Београд: Просвета,
стр. 823.
16 Деретић, Ј. (2004) Историја српске књижевности, Београд: Просвета,
стр. 1083.
17 Миланков, В. (2001) Еустахија пл.Арсић, Нови Сад: Аурора; Гикић
Петровић, Р. (2010) Живот и књижевно дело Милице Стојадиновић
Српкиње, Нови Сад: Дневник.
18 Иванић, Д. (1991) Сабрана дела Драге Гавриловић у  Летопис Матице
српске, Нови Сад. 447: стр. 157-159.
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књижевница, оне су изостављене у његовим каснијим
радовима, укључујући и факултетске уџбенике, кључне за
српску културу и образовање.19 Зашто у једном таквом тек
сту, у једној јединој реченици, Иванић настоји да успоста
ви традицију српских жена-писаца (од Драге Гавриловић
до Милице Јанковић) а искључује је и изоставља у другим
монографијама-академским уџбеницима? Како је могуће да
историчара и поетичара српског реализма на крају 20. као и
на почетку 21. века, после толико убедљивих феминистич
ких студија, као и студија културне историје и постколони
јалне критике, не занимају ауторке које су се, као нова поли
тичка и културна елита, први пут јавиле у оном времену које
Иванић као академски специјалиста проучава?
Већ сам на примерима анализе односа представника ака
демске норме према прози Драге Гавриловић, другим учите
љицама-књижевницама укљученим у босанскохерцеговачке
листове, посебно и „женски број” мостарске Зоре, путопи
сима Јелене Ј. Димитријевић и прози Милке Гргурове , дока
зала различите врсте неадекватних приступа различитих ге
нерација српске интерпретативне књижевне норме. У свим
тим радовима није без значаја увиђање да је норма одузела
књижевницама управо онај значај који се аргументовано
може оценити као изузетан у пољу српске културе, полити
ке и образовања. Резултати истраживања академских пракси
не дају довољно убедљивих разлога да се верује да ће у на
редно време бити значајно измењен однос према књижев
ницама. Тако се изнова уверавамо у тврдње Џона Гилорија
(John Guillory) да је универзитет институција која репроду
кује старе националне матрице, подстичући друштвене не
једнакости неправилном расподелом културног капитала. 20

Историчари књижевности игнорисали су
релевантне историјске догађаје
Додатно проблематичним може да се учини то што је нега
тиван однос носилаца културно-научне и образовне норме
према женама-писцима био удружен са игнорисањем реле
вантних историјских догађаја, који се тичу, на пример, уво
ђења закона о вишем образовању жена, или процеса који је
коренито променио друштвено-политички статус жена. Ти
нови фактори бацају другачије светло на она знања која су
цео један век била представљена као истина. Како се испо
19 Иванић, Д. (1996) Српски реализам, Нови Сад: Матица српска; Иванић,
Д. и Вукићевић, Д. (2007) Ка поетици српског реализма, Београд: Завод
за уџбенике.
20 Guillory, J. (1994) Cultural Capital. The Problem of Literary Canon Forma
tion, Chicago and London: The University of Chicago Press, р. 54.
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ставило, та знања су била погрешна, учвршћивала су незна
ње и стереотипно мишљење – да нисмо имали дугу тради
цију књижевница и да се бројност жена-писаца повећала
тек у другој половини 20. века.  
Упоредо са тим игнорисањем текао је и процес прећуткива
ња и запостављања једне посебне културне револуције која
је наступила управо са почецима вишег образовања жена.
Норма се такође није бавила питањем дискриминације же
на-писаца, које је дуго времена, или читав један век (од 1844.
до 1946, тј. у периоду трајања Српског грађанског законика),
условљавао  правни положај жена у српском друштву. Непо
штовање културног, уметничког, научног рада жена пратило
је институционално одбијање да се призна постојање, улога
и значај једне другачије женске  интелектуалне елите, која је
почела да се изграђује у другој половини 19. века управо са
првим учитељицама-књижевницама.21 Тако је настајао спе
цифичан манипулацијски конгломерат – цензуре, редукције,
индоктринације и мистификације (премда ова листа може
бити и дужа) којим се производио нетачни збир чињеница.
Ако уз то знамо да су се књижевне новине ових првих учи
тељица-књижевница тицале политике српске књижевности,
критике њеног патријархалног модела, и креирања једне
еманциповане и либералне културне противтеже, може нам
можда бити јаснија природа тенденциозних поступака пред
ставника норме.

Укључити само мали број књижевница и
неадекватно их представити – као лепе жене
или одбојне уседелице
Пређимо на другу врсту ненаучних стратегија аутора офи
цијелних историја и поетика српске књижевности. Када су
само неке од веома бројних ауторки укључене у историје
и поетике српске књижевности, опис и оцена њиховог де
ла представљени су и изведени на неадекватан начин. Као
најнепримеренији могу да се издвоје наглашавање одлика
физичког изгледа ауторки и истицање њиховог брачног ста
туса као релевантне чињенице за историју књижевности и
књижевну критику.
У истраживању књижевних вредности детаљи који се тичу
физичког изгледа писаца нису оцењени као релевантни или
корисни подаци, па ипак Јован Деретић је понављао Скер
лићеву опчињеност лепотом Милице Стојадиновић Српки
21 Томић, С. (2012) Типологија књижевних јунака и јунакиња у прози срп
ског реализма из родне перспективе, Филозофски факултет: Нови Сад,
докторска дисертација.
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ње и истакао је њен привлачан физички изглед: „Одушеви
ла је савременике како својом поезијом тако и необичном
лепотом”. Занимљиво је да Деретић само још код Његоша
наглашава физичку  лепоту („горостас несвакидашње лепо
те”), али је не узима као релевантну чињеницу у описивању
културно-историјског значаја књижевника.22
Одмах пошто је одузео сву оригиналност и вредност прози
Јелене Ј. Димитријевић, Скерлић пажњу усмерава на друге
две ауторке, на Исидору Секулић и Милицу Јанковић, које
одређује као „девојке”.23 Не би у овоме било ништа чудно да
се не ради о историји књижевности, или институционализо
ваној публикацији. Може се приметити да Скерлић ни једног
писца-мушкарца није дефинисао помоћу брачног статуса.
Скерлић, дакле, књижевнике није представљао као „момке”
или „неожењене мушкарце”. Треба се упитати зашто Скер
лић 1914. године дефинише ове две ауторке као девојке када
у то време оне нису у раној младости, већ зрелости. Исидо
ра Секулић тада има 37, а Милица Јанковић 33 године. Да ли
се иза овог Скерлићевог начина представљања крију типич
но патријархални, деградирајући начини описивања жена?
Видети девојку у време када је она зрела жена значи оспори
ти јој поседовање физичке, интелектуалне и економске, или
једном речју – друштвене зрелости. Истовремено, са друге
стране, такав опис може да садржи Скерлићев подсмех неу
датим женама, који није био непознат његовим савремени
цама. Присетимо се, на овом месту без коментара, сећања
које је о својим академским професорима и критичарима,
сачувала књижевница и истакнута гимназијска професорка
Катарина Богдановић, управо поводом Исидоре Секулић.
Говорећи о Јовану Скерлићу и Богдану Поповићу, Катарина
Богдановић није пропустила прилику да истакне:
Али морам признати да ми се никако није свидело што су
се он [Јован Скерлић] и Богдан Поповић увек некако с под
смехом односили према Исидори. Исидора и ја смо биле дру
гарице, а предавале смо у истој школи, Другој женској....
Била је доста згодна, али страховито несрећна жена. Увек
ми се чинило да би могла да буде идеална супруга и дома
ћица, али мушкарци су бежали од ње, ваљда зато што је
била исувише учена. То јој је тешко падало.24
22 Деретић, Ј. (2004) Историја српске књижевности, Београд: Просвета,
стр. 708. и 621.
23 Скерлић, Ј. (2009) Историја нове српске књижевности. Београд: Учи
тељски факултет; дигитално издање Антологија српске књижевности,
стр. 389-390.
24 Богдановић К. (1986) Изабрани живот. Дневници, есеји, студије и кри
тике, избор, редакција и предговор Николић, М, Крагујевац: Књижев
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Други дискриминаторни чиниоци представљања
књижевница: обим и језик анализе
Уочљиве разлике у приступу интерпретативних ауторитета
према женама писцима и њиховим делима тичу се обима
аналитичке пажње и језика. Док делима мушкараца-писаца  
Јован Скерлић редовно посвећује великодушну  пажњу, на
стојећи да детаљно представи њихова дела, у случају књи
жевница Скерлић је телеграфски шкрт на речима, што је
стратегија коју ће касније примењивати остали ауторитети.
У историјама и поетикама српске књижевности ауторке, да
кле, неће добити неколико аналитичних страна приказа као
аутори, већ у најбољем случају један пасус, а много чешће
једну реченицу или само један део реченице. Таква недо
вољност може бити у вези са невољношћу историчара да
пишу о женама-ауторима.
Посебнo je питање језикa представника интерпретативне
норме. Тај језик код Скерлића претендује на сферу науч
ног израза, али, чини се, не одмиче много даље од сексизма.
Како је наглашавала Дебора Камерон (Deborah Cameron),
сексистички језик није тек именовање стварности из јед
не, мушке перспективе, већ је то вишеструк феномен, који
преузима различите форме у различитим представљачким
праксама, које имају своје историје и особености.25 Када
Скерлић за реч „књижевник” користи синониме „писац“ и
„приповедач”, он не одваја њихов значајан друштвени ста
тус од високог поштовања тих културних посланика. Дру
гачије Скерлић поступа када пише о књижевницама. Он их
именује као „жене које пишу”, сугеришући да улазе у поље
културе које је ексклузивно припадало само мушкарцима.26
Скерлићеве боље и веће (великодушније и благоглагољиви
је) оцене које је упутио делима мушкараца-писаца могу да
се разумеју и у економском контексту. Историчарева подр
шка доносила је мушкарцима-писцима превласт у култури,
али је подразумевала и стабилност на тржишту књига.
Код других представника норме такође се могу примети
ти дупли стандарди. Ако је аутор   монографије о српском
реализму посвећивао пажњу писцима мушког пола које
је оценио као другоразредне, иста аналитичка пажња ни
ни клуб „Катарина Богдановић” и Народна библиотека „Вук Караџић”,
стр. 15.
25 Cameron, D. Why is a language a feminist issue?, in: The feminist Critique of
Language: A Reader, ed. Cameron, D. (2005), Routledge, p. 11.
26 Скерлић, Ј. (2009) Историја нове српске књижевности. Београд: Учи
тељски факултет; дигитално издање Антологија српске књижевности,
стр. 384, 387, 388.
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је заступљена и код аутора женског пола којима је одређен
исти, „другоразредни” статус.27

Изостављање података о
јавним успесима књижевница
Посебна стратегија  представника академске норме тиче се
изостављања важних података о признањима и наградама
које су књижевнице стекле од стране значајних институција.
Доминантни интерпретативни представници нису напоми
њали да су књижевнице из прошлости биле радо читане ау
торке. Нико од овде поменутих историчара не наводи да су
књижевнице из прошлости за своја књижевна дела добијале
награде Матице српске (Милева Симић за драму Ретка сре
ћа 1900, Јелена Ј. Димитријевић за роман Нове 1912). Уред
ништво Летописа Матице српске је указало посебну част
Даници Бандић, јер јој је драму Еманципована објавило у
свом листу 1895. године.
Представници норме нису писали о томе да су ауторке (ве
ћина њих биле су  учитељице-књижевнице) које су биле за
ступљене у „женском броју” мостарске Зоре из 1899. биле
„тада најпопуларније жене на перу”, што је истакла једна
од уредница алманаха Српкињa, Јелица Беловић Бернаџи
ковска.28 Видели смо како је Скерлић олако прешао преко
изузетне рецепције коју је Јелена Ј. Димтиријевић имала од
стране читатељки. За Драгу Гавриловић и Милку Гругуро
ву такође постоје подаци да су биле радо читане и веома
поштоване ауторке свог времена. Тако се изнова утврђује
истина да историчари нису представљали књижевну про
шлост, већ су радије били писци историја.29

Непотпуно навођење објављених дела књижев
ница и изостављање њихових превода
на стране језике
Нажалост, ово је честа пракса српских историчара. Ако је
Скерлић наводио унеколико потпуније листе књижевних
радова жена, други су били склони редукцији, цензури или
27 Detaljnije o tome videti Tomić, S. (2009) A New Understanding of Laza K.
Lazarević’s Story To Matins with Father for the First Time and One Hundred
Years of the Interpretative Norm, Serbian Studies, 23(2), р. 190.
28 Беловић Бернаджиковска, Ј.(1913) Пријатељи женског образовања. Ар
кадије Варађанин, у: Српкиња њезин живот и рад, њезин културни раз
витак и њезина народна умјетност до данас. Сарајево: Добротворна
Задруга Српкиња Иришкиња, стр. 26.
29 White H (2010) The Fiction of Narrative: Essays on History, Literature, and
Theory 1957-2007, Baltimore: The John Hopkins University Press, стр. x.

178

СВЕТЛАНА Е. ТОМИЋ
мистификацији књижевноисторијских чињеница.30 Зато не
треба да чуди што се у најновијем прегледу историје срп
ске књижевности домаћих аутора на енглеском језику нала
зи безначајан број српских ауторки из прошлости. 31 Сасвим
супротна слика стварности представљена је код иностране
историчарке.32 О овој парадоксалној тенденцији „савреме
не“ српске академске норме ка умањењу и цензурисању ин
формација о књижевницама са почетка 20. века у новије вре
ме писала је пољска србисткиња Магдалена Кох.33 Проблем
је дакле шири, односи се и на књижевнице из 19. века.34

Модификовано саопштавање да је родна ознака
ауторства средство дискриминаторне
дистрибуције вредносног система
Преобликовани сексистички судови налазе се и у оцени
прозе прве српске приповедачице и романсијерке, Драге Га
вриловић. У малопознатој рецензији Сабраних дела Драге
Гавриловић, које је у две књиге приредио Владимир Ми
ланков,35 Иванић наглашава да је Драга Гавриловић „писац
маргиналне вриједности”, и признаје јој занимљивост само
ако се разматра „у историји српске женске прозе, до осамде

30 Деретић, Ј. (2004) Историја српске књижевности, Београд: Просвета;
Палавестра П. (1968) Приповедачки круг мостарске Зоре, у: Зора, по
часни број, Мостар; Палавестра П. (1971) Приповедачки круг мостар
ске Зоре. у: Токови традиције, Нови Сад: Матица српска; Палавестра
П. (1995) Историја модерне српске књижевности - Златно доба 18921918, Београд: СКЗ. Иванић, Д. (1988) Забавно-поучна периодика срп
ског реализма: Јавор и Стражилово, Нови Сад: Матица српска; Иванић
Д. (1991) Сабрана дела Драге Гавриловић, Летопис Матице српске, Но
ви Сад, 447,стр. 157-159. Иванић, Д. (1996) Српски реализам, Нови Сад:
Матица српска; Иванић, Д. и Вукићевић, Д. (2007) Ка поетици српског
реализма, Београд: Завод за уџбенике.
31 Samardžija, S., Juhas Gerogijevska, Lj., Ivanić, D., Palavestra, P. i Pantić, M.
(2011) A Short History of Serbian Literature / Samardžija, S. [et al.]; transla
ted by Levkov Bulat, B.; translation edited by Koljević, S.; proofreaders Ma
jar, R. and Paunović, Z. Belgrade: Serbian PEN centre, Novi Sad  Artprint.
32 Hawkesworth, C. (2000) Voices in the Shadows: Women and Verbal Art in
Serbia and Bosnia, New York –Budapest: CEU Press.
33 Koch, M. (2007). ...kiedy dojrzejemy jako kultura... Tworczosc pisarek serb
skich na poczatku XX wieku (kanon-genre-gender), Wroclaw: Wydawnictwo
Universytetu Wroclawskiego.
34 Tomić, S. (2008) Draga Gavrilović (1854-1917), the First Serbian Female
Novelist: the Old and New Interpretations. Serbian Studies, Vol. 22, No. 2, p.
167-189. Томић, С. (2012) Мушке норме и путописи Јелене Ј. Димитри
јевић. у Култура, род, грађански статус, ур. Духачек Г. и Лончаревић
К, Београд: Факултет политичких наука, Центар за студије рода и поли
тике, стр. 156-175.
35 Гавриловић, Д. (1990) Сабрана дела, ур. Миланков, В. Кикинда: Књи
жевна заједница Кикинде.
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сетих година XIX вијека” пошто је „сасвим ријетка у књи
жевној штампи”.36
У посебном чланку подробно сам анализирала помену
те   стратегије,37 а овде желим да појасним још неке дета
ље. У својој рецензији Иванић додељује ауторки негативни
вредносни суд –маргиналност, не образлажући га адекватно.
Он јој дозвољава занимљивост, али   само уколико се она  
разматра са другим женским писцима. Ако се зна да у
канону српског реализма не постоје књижевнице, те ако се
прихвати сугестија овог историчара да Драга Гавриловићева
може бити занимљива само у „историји српске женске
прозе, до осамдесетих година XIX вијека“, онда није тешко
закључити да се род аутора дела појављује као потенцијални
критеријум искључивања. То, међутим, даље имплицира
да је сфера женског стваралаштва одсутна из културне
производње, што оставља последице на образовање
популације. Практично, културно стваралаштво пола нације
се одбацује на идеолошкој матрици.38
Ако је Драга Гавриловић до 80-их година 19. века појава
„сасвим ријетка у књижевној штампи”, што је тачно, јер је
прва српска приповедачица и прва српска романсијерка, уз
то и изразито полемична и оригинална, то за представни
ке интерпретативне норме изгледа није могао бити довољан
разлог да се њена дела пажљивије проуче и адекватније оце
не. Навођење имена неколико књижевница из прошлости
такође није постао подстицај да се реконструише нека нова,
поузданија и потпунија историја српске књижевности, која
укључује и мушкарце и жене писце ако њихова дела допри
носе културном капиталу.

Истовремена манипулација,
мистификација и опструкција истраживања и
објављивања књижевних дела жена
Стратегије из ове групе обухватају праксу односа према
другим истраживачима или приређивачима дела књижев
ница. За сада сам нашла документарни материјал везан за
опструкцију промене маргинализованог места Драге Гаври
ловић у српској култури, науци, образовању. Умесно је зато
36 Иванић, Д. (1991) Сабрана дела Драге Гавриловић, Летопис Матице
српске, Нови Сад. 447,стр. 159.
37 Tomić, S. (2008) Draga Gavrilović (1854-1917), the First Serbian Fe
male Novelist: the Old and New Interpretations, Serbian Studies, Vol. 22,
No. 2, p. 167-189.
38 Mill, J. S. (1988) The Subjection of Women, ed. Okin, S. M. Indianapolis,
Cambridge: Hackett Publishing Company, p. 89.
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поставити и питање зашто се то чини. Какву то опасност
Драга Гавриловић представља за српску културу, науку и
образовање? Подсетимо се, најпре, да је у рецензији од пре
судног значаја донета оцена да дела Драге Гавриловић могу
бити „занимљива” само у гетоизираној групи жена-писаца,
које не постоје у канону. У истом тексту, књижевност Дра
ге Гавриловић дефинисана је (према раније успостављеној,
Деретићевој формули) као културолошки локална, или не
прихватљива за канон, који је конципиран од културолошког
центра, тј. мушкараца-писаца. Али, сада се та културолошка
маргиналност Драге Гавриловић везује и фиксира на геоло
калност. Значај Драге Гавриловић дефинише се као могућ,
али само у географском смислу, као завичајно битан за Срп
ску Црњу, или родно место те књижевнице, оно, дакле, не
може бити важно за српску културу уопште.
Но, ствар се не зауставља на томе. Приметићемо да се де
валвира и истраживачки, приређивачки и издавачки напор
Владимира Миланкова који се своди на геолокалну, марги
налну, тј. „завичајно-локалну” суштину. Додатно, Миланко
ву се замера преношење „издавачког статуса” жени-писцу
„од маргиналне вредности” и то у време када „толики број
[наших првих писаца] још увијек нема прикупљена ни глав
на, камоли цјелокупна дјела”.39
Тако је исход борбе два ауторитета – „локалног” (Влади
мир Миланков) и метрополизованог или врховног (Душан
Иванић), постао унапред познат премда је извесна рукавица
двобоја бачена можда већ у реченицама другачијег упозо
рења, које је Владимир Миланков написао на крају текста
свог „Предговора” Сабраних дела Драге Гавриловић.40 Ми
ланковљева опомена односила се на одговорност (прошлих
и будућих) истраживача. Када је те 1990. године Миланков  
упозоравао да су Иванићеве површне оцене о Драги Гаври
ловић из 1988. године биле условљене читањем само једног
мањег дела њеног опуса,41 Миланков нас је упућивао да пра
тимо каква ће се врста истраживачке одговорности показати
када пред собом будемо имали много обимнији скуп књи
жевних радова прве српске приповедачице и романсијерке.

39 Иванић, Д. (1991) Сабрана дела Драге Гавриловић, Летопис Матице
српске, Нови Сад. 447,стр. 159.
40 Миланков, В. (1990) Драга Гавриловић. Драга Гавриловић Сабрана де
ла, Песме, Приповетке, прва књига, ур. Миланков, В., Кикинда: Књи
жевна заједница Кикинде,. стр.12.
41 Иванић, Д. (1988) Забавно-поучна периодика српског реализма: Јавор и
Стражилово, Нови Сад: Матица српска, стр. 227-228.
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Но, у овој сложеној маргинализацији једне књижевнице, мо
жда је најманипулативнија стратегија она нова, која везује
претходне две маргинализаторске стратегије ауторке и при
ређивача њених сабраних дела за рад научног подмлатка.
Тако, пошто је Драга Гавриловић маргинална за српску кул
туру, следи да је она осуђена да буде маргинална и за срп
ску науку, због чега су моја даља деловања постала интер
венционистичка.42 У другим публикацијама, сазнаћемо да је
докторанткињама сугерисана непотребност или неважност
бављења делима Драге Гавриловић, јер су њена Сабрана де
ла плод занесењака или страсне загрејаности. У својој док
торској дисертацији Јасна Балан је, на срећу, забележила су
коб оваквих мишљења.43 Између опције бити интелектуалац
који сумња и бити покоран ђак лојалан ауторитету, Балан
је изабрала прву страну. Нова, другачија сведочанства, из
2012. године, долазе од једне друге докторанткиње. У Би
блиотеци Српске Црње „Ђура Јакшић” сачуван је видео за
пис са научног скупа о Драги Гавриловић, одржаног 4. јуна
2012. у Српској Црњи, где је једна од учесница  изјавила да
не може да мисли другачије од свог ментора који сматра да
проза Драге Гавриловић  не може да уђе у канон зато што је
феминистичка.
Тачно је да је проза Драге Гавриловић  нескривено фемини
стичка или, ако ћемо још прецизније – хуманистичка. Њен
најдрагоценији и најиновативнији допринос јесте критичка
и полемичка изградња српске прозе која омогућава читаоци
ма да се суочи са митовима и лажима о односу српског дру
штва према женама. Проза Драге Гавриловић мења поглед
на микро и макро нивое српског друштва, критички загова
42 Tomić, S. (2008) Draga Gavrilović (1854-1917), the First Serbian Female
Novelist: the Old and New Interpretations, in: Forgotten Serbian Thinkers
–Current Relevance, специјални темат, гостујућа уредница prof. Jelena
Bogdanović, East Carolina University, Serbian Studies, Vol. 22, No. 2,167189http://www.serbianstudies.org/publications/pdf/SS_Vol%2022_2008_
No%202.pdf  Томић, С. ур. (2013) Валоризација разлика:зборник радова
са научног скупа о Драги Гавриловић (1854-1917), Београд: Алтера: Мул
тинационални фонд културе; Томић, С. (2013) Бог и свештеници: осуда
и критика из тачке гледишта женских ликова, у: Религија у огледалу књи
жевности, ур. Александар Прњат и Тијана Парезановић, Београд: Алфа
универзитет, 90-104; Tomić, S. (2011) The First Serbian Female Teachers
and Writers: Their Role in Emancipation of Serbian Society, in: Serbian Wo
men and the Public Sphere: 1850-1950,  специјални темат, гостујуће уред
нице prof. Anna Novakov, Saint Mary’s College of California and Svetlana
Tomić, Alfa University Belgrade (Serbian Studies, Slavica Publishers, Bloo
mington, Indiana, USA, Vol. 25, No. 1, 2011[2013]), pp. 57-79.) http://www.
serbianstudies.org/publications/pdf/SS_Vol%2025_2011_No%201.pdf
43 Балан Ј. (2004) Дискурс женског лика у српском реалистичком рома
ну, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Беог раду, докторска
дисертација.
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ра промену патријархалног модела друштва јер производи
терор у породици и браку, школству, свештенству, књижев
ности или – култури уопште.
Наведени неадекватни поступци академске праксе могу
да се разумеју као мизогини. У првом реду ти вишестру
ко негативни судови нису проистекли из пажљивог читања
и професионалног, методолошки прихватљивог доказивања
невредности дела жена-писаца. Зато нас чека темељно ис
питивање  истина у институционализованом, јавном знању.
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THE NORM, WOMEN WRITERS AND THE TRUTH
Abstract
In this paper the author classifies and explains some of numerous
examples of marginalisation of significant Serbian female authors
from the second half of the 19th century and the beginning of the 20th
century - Milica Stojadinović Srpkinja, Draga Gavrilović, Mileva
Simić, Danica Bandić, Milka Grgurova, Jelena J. Dimitrijević. Their
works were negatively evaluated by the dominant intepreters, academic
professors and the historians of Serbian literature. Contrary to
expectations their criticism was not supported by reasoning. Historians
also ignored relevant historical events. To to acknowledge a few female
authors meant to present them inadequately, mainly as beautiful women
or spinsters. Some other discriminatory facts in presenting female
writers were connected with the length of analyses, attitude and the
language. The dominant interpreters usually named incomplete list of
women authors’ works, regularly omitting their translated pieces. There
was even an open statement that the author’s gender was a starting point
for attributing discriminatory values to male or female authors, in favor
of the male ones. As one of the most manipulative strategies, one can
point out the obstructions to research and publishing of women authors.
Key words: canon, reliability of knowledge, interpretative authority,
gender, culture
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ФО И СЛУШКИЊИНА ПРИЧА:
СТАРЕ И НОВЕ ИСТИНЕ У
ПРОЗИ Џ. М. КУЦИЈА И
М. ЕТВУД
Сажетак: Ослањајући се на виђење Мишела Фукоа у критичком
есеју „Шта је аутор?”, у овом раду се анализира из чије перспек
тиве и из угла које књижевне оријентације, идеологије и истине
се обликује нарација у романима Фо Џ. М. Куција и Слушкињина
прича М. Етвуд. Ови савремени наставци приче о Робинсону Кру
соу и слушкињи Вали из Библије настали су услед несхватљивих
или недоречених делова у оригиналним текстовима, и префигури
сани су како из угла аутора као појединца, тако и са становишта
актуелних истина у култури и књижевности. Услед имплицитних
и експлицитних критика империјалне и патријархалне идеологије,
оба романа на почетку упућују на феминистички дискурс. Међу
тим, поједине сцене и личности указују на преиспитивање истина
из постколонијалне, као и постфеминистичке перспективе. Поред
могућности да се истина истакне из различитих аспеката, у раду
се испитује како аутори поменутих романа у својим текстовима
проблематизују и друге (не)истине у књижевности и култури, у
прошлости и садашњости.
Кључне речи: Фо, Слушкињина прича, Мишел Фуко, постмодер
низам, феминизам, постколонијализам

У критичком есеју „Шта је аутор?”, Мишел Фуко (Michel
Foucault) говори да је позиција књижевника и самог књи
жевног дела променљива и подложна различитим утицајима
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и другачијим истинама приликом стварања и тумачења. По
менути мислилац тврди да:
„функција аутора” је уско повезана са правним и ин
ституционалним системима који прописују, одлучују и
одређују границе дискурса; она не постоји у истој фор
ми у свим дискурсима, за сва времена, у свакој култури;
она није дефинисана спонтаним приписивањем текста
његовом ствараоцу, већ низом прецизних сложених
процедура; она се не односи, чисто и једноставно, на
стварног појединца колико истовремено подстиче раз
личита мишљења и низ субјективних позиција које би
појединци извесне класе могли да заузимају.1
Поменуте околности у вези са писањем и интерпретацијом
књижевног дела износе се, у сличној форми, у романима Фо
Џ. М. Куција и Слушкињина прича М. Етвуд. У оба поменута
романа се говори о сумњи у истинитост и исправно тума
чење записаног и доводи се у питање ко је, конкретно, по
менуте приче испричао, тј. да ли је у питању феминистич
ки, постфеминистички, постмодерни или постколонијални
дискурс и истина.
Концепт истине и веродостојности унутар књижевних тек
стова аутор рада „Шта је аутор?” доводи у сумњу помиња
њем чињенице да је писање „подложно забораву и сузби
јању”,2 „скривеним значењима”3 и „непотпуним садржаји
ма”.4 Фуко покушава да одгонетне да ли је и у коликој мери
аутор подстрекач или спроводилац извесне идеологије и у
каквом су односу стваралац текста и сам текст, тј. на који
начин „текст недвосмислено указује на фигуру која је изван
и од које потиче”.5
Стога, овај мислилац коментарише одговорност и улогу
аутора у вези са порукама из текста, значај и потребу да се
зна ко је писац одређеног дела и могућност да се ауторство
излажира. Званично именовање и истицање аутора није увек
било нужно, како тврди Фуко, јер „чак и у оквиру наше ци
вилизације, исте врсте текстова нису увек захтевали ауторе;
било је време када су ови текстови које сад зовемо ‘књи
жевним’ (приче, народне приче, епови и трагедије били при
1 Foucault, M. „What is an author?,’’ in The Norton Anthology of Theory and
Criticism,  ed. Leitch, V. B. (2001), New York: W. W. Norton&Company Ltd,
p. 1631.
2 Исто, стр. 1625.
3 Исто, стр. 1625.
4 Исто, стр. 1625.
5 Исто, стр. 1628.
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хваћени, прослеђивани, и цењени без постављања питања у
вези са идентитетом аутора”.6 Како се износи у раду „Ко је
аутор?”, занимљиво је да „изговореним речима и књигама
се приписују прави аутори, који нису митолошки или важне
религиозне фигуре, само када аутор постане предмет казне
и кад се у извесном смислу његов дискурс сматра кобним”.7
Фуко не говори само о ауторима као творцима књижевних
дела, већ посвећује пажњу и концепту стваралаца који су
„покретачи дискурзивних пракси”8 под које сврстава кла
сичне писце (Хомера, Аристотела), као и Црквене очеве.
Као и у случају Ен Редклиф, иницијатора готског романа,
наведене као пример аутора чија функција „превазила
зи границе њеног рада”,9 делатност поменутих стваралаца
постала је мерило у односу на које се процењује вредност
и истина потоњих књижевних пракси и „семе” из кога се
производе сличне варијације истог текста у различитим
временским равнима. Те нове верзије канонизованог пратекста подстичу „ти недопуњени простори који су зама
скирани изостављањем или сакривени у обиљу лажног ко
је наводи на погрешан закључак”.10 Поновно исписивање,
односно префигурисање оригиналног текста, по Фукоу,
јесте „упечатљиво и неопходно средство трансформиса
ња дискурзивне праксе”,11 односно смењивања различитих
истинитих перспектива у другачијим временским оквирима.
Романи Фо и Слушкињина прича су верзије већ представље
них наратива, адаптиране из угла актуелних тумачења књи
жевности и идеологија и техника које се тренутно сматрају
истинитим. У духу савремених проучавања књижевности,
Куци дестабилизује класичан мит о Робинсону и Петку у
књижевности, доводећи јунакињу Сузан Бартон у њихово
друштво на острву, и дорађује и мења Дефоову причу та
ко што Робинсон умире на броду, а Сузан и Петко одлазе
са острва у Енглеску, где протагониста романа убрзо поста
је сам аутор оригиналног текста, Данијел Дефо. Јунакињи
Етвудове, након што су је сурово одвојили од мужа Лукe и
ћеркице, у новом, екстремистичком режиму државе Галад,
бива додељена служба Слушкиње, односно жене обучене од
стране Тетака и одређене да рађа децу вишим друштвеним
слојевима, налик на улогу Јаковљеве и Рахиљине слушкиње
6 Исто, стр. 1628.
7 Исто, стр. 1628.
8 Исто, стр. 1628.
9 Исто, стр. 1632.
10 Исто, стр. 1634.
11 Исто, стр. 1634.
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Вале из Библије, на коју се скреће пажња у једном од три
епиграфа на почетку романа. Међутим, у поменутим рома
нима се не сумња само у истинитост перспективе из које је
прича испричана, већ се доводе у питање и друге истине у
оригиналном тексту и наративу Данијела Дефоа и Библије.
Као што Фредовица разматра истине из Библије у галадском
режиму у роману Слушкињина прича, као што ћемо видети,
Сузан Бартон преиспитује Крусоову перцепцију живота на
острву и његов доживљај реалности која га окружује, ње
гове „тако разнолике и тако опречне”12 приче у којима он
„више и не зна поуздано шта је истина а шта уобразиља”.13
У његовој причи о томе како је Петко изгубио језик се нуде
различита тумачења, у духу Фукоове теорије:
„‘Можда међу трговцима робљем, који су Маври, језик
важи за посластицу’, рече. ‘Или им је можда дојадило
да слушају Петково жалобно завијање, дан и ноћ. Мо
жда су хтели да га спрече да икад исприча своју причу:
ко је он, где му је дом, како се догодило да га заробе.
Можда су одсецали језик сваком људождеру кога ухва
те, за казну. Како ћемо икад знати истину?”14
Дајући Сузан Бартон могућност да из женске перспективе
исприча причу о Робинсону Крусоу, Куци уводи обрисе фе
министичке теорије у свој роман и новине које нису постоја
ле у писму Данијела Дефоа у роману Робинсон Крусо. Речи
капетана брода, који избавља Сузан и Петка са острва, на
воде на помисао да ће нарација у роману у потпуности бити
изложена из феминистичке перспективе: ‘Требало би да ту
причу ставите на папир и понудите је књижарима’, уверавао
ме је – ‘Колико је мени у знању, наш народ још није имао
женског бродоломника. То ће узбуркати духове’.15 Сузан,
односно „госпођа Крусо”,16 намеће се као савремена, боља
и значајнија верзија канонизованог бродоломника и аутор
другачије верзије приче о Крусоу. Међутим, иако је Кру
со умро на броду и Сузан упорно покушава да пружи нову
истину и прекроји причу о његовом острву и Петку из фе
министичке перспективе, она увиђа да је немоћна и да се за
помоћ, ипак, мора обратити творцу оригиналног наратива.
Занимљиво је да Куци улива сумњу у извесним деловима
текста да ли је ову хероину „убацио” у наратив о Робинсону
12 Kuci, Dž. M. (2004) Fo, Beograd: Paidea, стр. 9-10.
13 Исто, стр. 9-10.
14 Исто, стр. 17.
15 Kuci, Dž. M. нав. дело, стр. 29.
16 Исто, стр. 31.
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у знак подршке феминистичке теорије, или, оповргавања и
исмејавања поменуте оријентације. На појединим местима
у роману се запитамо да ли је доминантнија феминистичка
или постфеминистичка истина и које значење је најприхва
тљивије, с обзиром на то да се роман може доживети као
„метафикционална алегорија за само схватање смисла рома
на од стране читалаца”.17
Извесна Сузанина размишљања и обрасце понашања Куци
представља на подсмешљив начин, критикујући жене као
ћудљива бића, променљивог расположења: „Док сам била
на острву чезнула сам само да будем негде другде или, реч
ју коју сам тада користила, да будем спасена. Али сад се у
мени буди чежња која ме затиче неспремну. Склопим очи и
душа ме напушта, лети изнад кућа и улица, шума и пашња
ка, натраг у наш стари дом, Крусоов и мој. Нећете разумети
ову чежњу, после свега што сам написала о досади нашег
тамошњег живота”.18 Док је била на острву, Сузан је жудела
за животом у Енглеској, а сада када има ту прилику, чезне за
старим навикама и доживљајима. Оваква црта карактера и
Сузанина недоследност оспорава њен кредибилитет аутора
и веродостојност тврдњи у њеном наративу.
Иако из феминистичког фокуса критикује патријархални и
империјални дискурс и истину Крусоа на острву, сама Су
зан Бартон временом поприма одлике „угњетача” у односу
на Петка, тј. стране која настоји да наметне свој образац по
нашања и своју истину као једину прихватљиву. Тако она
симболично почиње да личи на „колонизатора“, коме се
Петко, „колонизовани”, одупире ћутањем.
Став „колонизатора” према „колонизованом” Сузан открива
већ на почетку романа, приликом боравка на острву, где се
згражава над Петковим „недостатком”: „Дотад сам о Петко
вом животу размишљала колико и о животу неког пса или
било које приглупе звери – па и мање, јер грозила сам се
његове сакатости која ме је терала да га изгнам из мисли и
да се трзам кад ми се приближи”.19 Супериоран однос Сузан
према Петку и њена увереност да зна шта је најбоље за њега
присутни су и приликом Сузаниног доласка на брод и одла
ска са острва: „Моје залагање за Петка уродило је плодом.
Још једна група морнара упућена је на обалу под заповедни
17 Caracciolo, M. J. M. Coetzee’s „Foe’’ and the embodiment of meaning,
19 April 2013, Academia. edu,   http://www.academia.edu/757701/J._M._
Coetzees_Foe_and_the_Embodiment_of_Meaning ‘’a metafictional allegory
for the reader’s making sense of the novel itself’’
18 Исто, стр. 36.
19 Исто, стр. 23.
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штвом трећег официра, с наређењем да нипошто не повреде
Петка, који је убог приглупи створ, већ да учине шта год
је нужно да га укрцају на брод”.20 Кулминација и даље раз
откривање Сузаниног идентитета „колонизатора” одигра
ва се у Енглеској, где она наметљиво покушава да навикне
Петка да је њен слуга, и ужива у верзији женског Крусоа:
„Сад, Петко, ради!”, кажем, и склоним се у страну. Гле
дај и ради: то су ми две главне речи за Петка и много
штошта њима постижем. Страховит је то пад, знам, из
слободе на острву где је по читав дан могао да скита,
трага за птичјим јајима и лови рибу копљем, уколико
дужност није звала на терасе. Но, ваљда је боље да се
научи корисним пословима него да од јутра до мрака
лежи сам у подруму, док му се по глави мотају ко зна
какве мисли?”21.
Такав империјалистички дискурс и истина, где Сузан, аутор
„новог” наратива о Крусоу, настоји да себе представи као
избављача и просветитеља, протеже се до краја романа.
У роману Фо, Куци у неколико наврата говори о чињени
ци да није довољно да је извесна тврдња, околност, дискурс
или тумачење истинито само по себи, већ је неопходно да
се оно предочи на ваљан начин као истинито, захваљујући
одговарајућим техникама или триковима „аутора”. Како ка
петан брода објашњава Сузан:
„‘О уметности не могу да судим, пошто сам обичан по
морац’, рече капетан Смит; ‘али будите сигурни, књи
жари ће већ унајмити некога да дотера вашу причу, па
богами и да јој дода мало боје’. ‘Нећу пристати ни на
какве лажи,’ рекох. Капетан се осмехну. ‘У томе се већ
не бих поуздао у њих’ рече: ‘они тргују књигама, а не
истином.’ ”22
Штавише, такве „дотеране”, а често и у потпуности изобли
чене истине, како у домену књижевности, тако и у другим
сферама, користе се као средство манипулације и одавања
лажног утиска зарад одређених циљева. Међутим, иако се
на почетку романа буни против „улепшавања истине” речи
ма, као што смо се уверили у претходном цитату, Сузан ка
сније признаје да својом причом не жели да помогне Петку,
већ да речима стекне моћ над њим: „У себи понављам како
с Петком причам да бих га образовањем извукла из мрака
и тишине. Но, да ли је тако? Бива каткад да ме добре на
20 Исто, стр. 29.
21 Исто, стр. 40.
22 Исто, стр. 29.
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мере издају и онда ми речи служе само као најкраћи пут
да га подредим својој вољи.23 Да би своју истину истакла
као недвосмислено тачну, Сузан оповргава било чију другу
верзију истине:
„Петко, рачунала сам, можда и не зна шта значи реч
истина; но ипак, ако моја слика покрене сећања на
истину, његов поглед морао би се бар начас замаглити;
јер није ли с правом речено да су очи огледало душе?”24
Оспоравање других истина и тежња да се влада и контроли
ше из угла једне истине присутно је и у роману Слушкињина
прича. Док се у роману Фо поново исписује прича о Робин
сону Крусоу, у првом делу романа Слушкињина прича се из
другачијег угла представља позиција древних слушкиња из
Библије. У другом делу романа се, у виду епилога под нази
вом „Историјске белешке о Слушкињиној причи”, деценија
ма касније на једном Научном скупу анализира транскрипт
Фредовицине исповести од стране једног професора.   
Као што је речено, Маргарет Етвуд у роману Слушкињина
прича пародира и исписује на другачији начин истину у
вези са библијском причом о Јакову, Рахиљи, Лији и Рахи
љиној слушкињи Вали. Аврамов унук и Исаков син Јаков,
услед несрећних околности доспева код ујака Лабана, где
склапа договор да седам година ради, а потом ожени његову
кћер Рахиљу. Ујак Лабан га обмањује на дан венчања и Ја
ков бива принуђен да се најпре ожени Рахиљином сестром
Лијом. Несрећа Рахиље продубљује се у браку, јер не може
да подари наследника, па примењује закон отаца, по коме
жена нероткиња може да доведе мужу слушкињу да са њим
затрудни и усвоји њено дете.
Анализирајући положај слушкиња како у Библији, тако и
у роману Слушкињина прича, Драгана Марковић закључу
је да је постојање поменуте библијске слушкиње Вале, која
рађа дете за Рахиљу, дефинисано „њеном улогом слушки
ње и сви остали аспекти њеног битисања остају непознати.
Њене речи и речи о њој изван улоге слушкиња никада ни
су изречене”.25 Међутим, Маргарет Етвуд конструише Ва
лину перспективу и истину и повезује је са друштвенополитичком ситуацијом и позицијом жене у америчком

23 Исто, стр. 43.
24 Исто, стр. 49.
25 Marković, D. (2009) Narativni postupci u romanima Margaret Etvud,
мagistarski rad, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, стр. 72.
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друштву осамдесетих година двадесетог века26 и додељује
јој име Фредовица (Offred).
Кроз име главне протагонисткиње се показује њен безизла
зан и подређен положај, јер у буквалном преводу оно значи
„она која припада заповеднику Фреду”, као и „понуђена”
(offered) и „погрешно схваћена” (off-read). Поред Фредови
це у улози Вале, симболичну улогу Јакова преузима Запо
ведник Фред, док се у позицији Рахиље налази Серена Џој,
Заповедникова супруга.
Као што на почетку романа Фо прича о Робинсону тече из
перспективе патријархалног и империјалистичког дискурса
Данијела Дефоа, у роману Слушкињина прича цело галад
ско друштво функционише по патријархалним начелима
Библије, прилагођених и тумачених из искривљене перспек
тиве репресивног режима. Свако ко би покушао да се оду
пре прописима био би погубљен или би нестао. Слушкиње
и остали подређени појединци су редовно морали да при
суствују потресним и упозоравајућим јавним погубљењима
побуњеника.
Међутим, никоме, нарочито не Слушкињама, није било омо
гућено да направе увид у Библију саме и провере да ли се
у том тексту тако тврди и да ли је оправдано да се на тај
начин поступа у друштву, јер: „Библија се држи закључана,
као што се некад чај држао закључан, да је послуга не би
украла. То је запаљива материја: ко зна шта бисмо с њом на
правили кад бисмо је се дочепали? Он ће нам читати из ње,
али је сами читати не можемо”.27 Приче и истину о Библији
контролише Заповедник, као што је и ауторско право на
причу и истину о пустом острву и Петку, пре доласка Су
зан, поседовао Крусо.
Фредовица се, као Сузан Бартон, или као Петко, може до
живети као једна од маргинализованих личности која силом
прилика не може да контролише свој живот. Међутим, по
пут Сузан Бартон, она мисли да има контролу над својом
нарацијом: „Ако је ово само прича, онда могу да утичем на
крај”.28 Као и Куцијева јунакиња, и Фредовица износи своју
перспективу потлачене жене, жељне да дође у посед сред
ства преко кога би могла да се изрази:

26 Види: Bouson, J. B. (1993) Brutal Choreographies: Oppositional Strategies
and Narrative Designs in the Novels of Margaret Atwood, Amherst: The
University of Massachusetts Press, p.  46.
27 Atvud, M. (2006) Sluškinjina priča, Beograd: Laguna, str. 100.
28 Atvud, M.  нав. дело, стр. 52.
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„Оловка у мојим прстима је чулна, готово жива, осећам
њену моћ, моћ речи садржаних у њој. Оловка је завист,
рекла би Тетка Лидија, цитирајући још један мото из
Центра и упозоравајући нас да избегавамо такве пред
мете. И били су у праву, јесте завист. Већ само стога
што је држим, осећам завист. Завидим Заповеднику
на његовој оловци. Још једна ствар коју бих хтела да
украдем.”29
Ускраћивање права женама да читају и пишу у држави Га
лад показује чињеницу колико се речи сматрају за моћно
оружје и средство контроле и колики утицај имају аутори
текстова који се читају и поштују у извесној епохи. Овакво
мишљење износи Брукс Бусон сматрајући да Фредовицина
нарација такође указује на „очајничку жељу да задржи неки
облик контроле”,30 да кроз разговор са могућим читаоцем
подари свом животу извесно значење и пренесе своју исти
ну о историјском периоду у коме је живела.
Међутим, занимљиво је да се Фредовица на одређеним ме
стима „поиграва” са онима којима прича, упућујући на једну
верзију догађаја све време, а онда изјави „То сам измисли
ла. Није се тако десило. Ево шта се десило.31 На тај начин,
веродостојност како њене, тако и сваке испричане приче се
дестабилизује. Сама Фредовица закључује:
„Немогуће је причу испричати тачно онако како се од
играла, јер речи никад не могу бити прецизне, увек
мора нешто да се изостави, превише је делова, страна,
унакрсних токова, нијанси; превише гестова, који могу
значити ово или оно, превише облика који се не могу
до краја описати, превише арома, у ваздуху или на јези
ку, прелазних боја, превише.”32
Дакле, Фредовицина прича представља само селективну
и адаптирану реконструкцију догађаја извесног аутора, о
чему пише Мишел Фуко.
Teжња да се, попут Сузан Бартон у односу на Петка, ре
чима манипулише, иако се тврди да се на тај начин пома
же изманипулисаном, пресликава се на улогу Тетака, које
Слушкињама пуштају „поучне” и упозоравајуће филмове
о „Нежени”, пре него буду додељене или послате извесном
Заповеднику:
29 Исто, стр. 203.
30 Bouson, J. B. нав. дело, стр. 149. „desperate desire to retain some sense of
control.’’
31 Atvud, M.  нав. дело, стр. 283.
32 Исто, стр. 148.
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„Понекад би, додуше, Тетка Лидија пустила оно што је
звала документарни филм о Нежени. Замислите, рече
Тетка Лидија, како су траћиле време, а требало је да
раде нешто корисно. У оно време, Нежене су увек тра
ћиле време. Подстицали су их на то. Влада им је давала
новац да управо то раде. Не заборавите, неке њихове
идеје биле су прилично сувисле, наставила је надме
ним ауторитативним тоном особе која је у позицији да
суди.”33
Занимљиво је да контроверзна улога Тетака у галадском
друштву наводи критичаре да посумњају да ли је Слушки
њина прича феминистички роман. Иако припадају женском
полу, Тетке су безосећајне према Слушкињама и „играју ак
тивну улогу у сексуалном оробљавању Слушкиња од стране
државе”,34 како тврди Брукс Бусон, тако да на известан на
чин представљају женски вид екстремизма. Овакво виђење
подржава и Фиона Толан, сматрајући да се у подтексту ро
мана налази блага осуда феминистичких начела и да „тетка
Лидија најбоље представља овај делимични тријумф феми
нистичких залагања”.35
Сузан Бартон у роману Фо такође може представљати „де
лимични тријумф” феминистичке оријентације, јер, иако
наизглед има све могућности да се искаже и пуну слободу
да пише, она, ипак, не успева да своју причу забележи сама,
већ се у том настојању ослања на Дефоа и Петка. На крају
романа, њен стваралачки порив у потпуности бива дестаби
лизован и руше се границе између ње као јунака и неоства
реног аутора и може се учинити нејасно ко причу, заправо,
довршава. Штавише, поставља се питање ко је над причом,
уопште, имао контролу, и да ли је истина Крусоа, Петка,
Сузан или Дефоа права.
У роману Слушкињина прича се отворен завршетак Фредо
вицине приче такође може протумачити на различите начи
не. Не сазнајемо поуздано да ли је главна протагонистки
ња напустила државу Галад, након уласка у црни камион,
и где је отишла. Њену судбину и делове њене нарације,
као транскрибовани и реконструисан запис са аудио траке,
33 Исто, стр. 132.
34 Bouson, J. B. нав. дело, стр. 141. „play an active role in the state’s sexual
enslavement of the Handmaids.’’
35 Tolan, F. (Spring 2005) „Feminist Utopias and Questions of Liberty: Margaret
Atwood’s ‘The Handmaid’s Tale’ as Critique of Second Wave feminism,’’
Women, Vol. 16 Issue 1, 3 April 2011, p. 26   http://web.ebscohost.com/
ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=42&hid=6&sid=4950f9a0-39a8-456f-ad9add05fadaff99%40sessionmgr111. „Aunt Lydia best articulates this partial
triumph of feminist demands.’’
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објашњава  Професор Пјеишото у другом делу романа, че
сто се служећи духовитим примедбама, што делује омалова
жавајуће према животној драми Фредовице и њеним тежња
ма да буде схваћена као аутор. Како се у вези са истином
професора Пјеишотоа и његових колега на Конгресу изно
си у делу Митолошки мотиви у делима Маргарет Етвуд:
„Уместо да објективно и критички коментаришу ситуацију
у држави Галад и извуку мудре поуке које ће човечанство
поштедети таквих грешака, они исмевају Фредовицин по
ложај и субјективно преуређују и изостављају делове њене
приче”.36
Анализирајући романе Фо и Слушкињина прича из перспек
тиве Мишела Фукоа, примећује се како у стварању и тума
чењу како оригиналног, тако и префигурисаног наратива
и текста постоје недоречени и нејасни сегменти који дају
могућност за постојање различитих истина. Испрва се мо
же учинити да аутори поменутих романа, иако не припадају
истом роду, обоје заузимају феминистичку позицију у њи
ховим нарацијама и износе осуде на рачун империјалистич
ке и патријархалне идеологије. Сузан Бартон износи мно
гобројне примедбе у вези са надређеним ставом Крусоа и
његовом тежњом да живот на острву прилагоди искључиво
својој вољи, док Фредовица у Слушкињиној причи сведочи о
подређености и угњетавању женског рода од стране галад
ског режима. Међутим, убрзо се, након детаљнијег увида
у однос Сузан према Петку или сцене погубљивања побу
њеника у роману Слушкињина прича може помислити да се
прича представља из постколонијалне перспективе у оквиру
које су Петко и побуњеници симболични представници мар
гинализованих појединаца. Нарочиту сумњу да је у питању
феминистички дискурс побуђују сцене и однос Тетака пре
ма Слушкињама у роману Слушкињина прича, као и Куци
јев ироничан и пародичан приказ Сузаниног променљивог
расположења, гунђања и незадовољства услед Петковог
игнорисања.
Међутим, у овом раду се не предочава само како у књижев
ном делу истина може да се исприча из другачијих перспек
тива. Аутори поменута два романа, као појединци и ства
раоци у оквиру савремених тумачења књижевности, доводе
у питање и друге (не)истине у вези са канонизованим тек
стовима које поново исписују, преиспитујући оправданост
извесних књижевних пракси и контрадикторност у вези са
појединим културолошким и религиозним представама.
36 Ћук, М. (2012) Митолошки мотиви у делима Маргарет Етвуд,
докторска дисертација, Филолошки факултет, Универзитет у Београду,
Београд, стр. 100.
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FOE AND THE HANDMAID’S TALE: OLD AND NEW
TRUTHS IN J. M. COETZEE’S AND
M. ATWOOD’S PROSE
Abstract
Analysing the novels Foe and The Handmaid’s Tale from Michel
Foucault’s theoretical views in his work What Is an Author?, we may
notice how the unclear parts or unexplained details in urtexts, such
as the novel Robinson Crusoe and The Bible, give possibilities for
different interpretations, truths and new prefigured novels inspired by
the original texts. In Coetzee’s and Atwood’s rewritten versions of the
canonized stories, there are oscillations of a few different perspectives:
postmodern, feminist, postcolonial and postfeminist. The novel Foe,
a classic story about Robinson Crusoe has been reconstucted from a
postmodern perspective, while in the novel The Handmaid’s Tale, we
come across a prefigured version of an episode and a character from
The Bible, set in the context of a dystopian society in the future.
Challenging imperial and patriarchal discourse at the beginning of the
novels (by Susan Barton in Foe and Offred in The Handmaid’s Tale)
resembles approaches of feminist works. However, certain scenes and
characters (Susan’s attitude of  ‘’the colonizer’’ toward Friday in Foe
or the position of rebels in The Handmaid’s Tale) may refer to writing
stories from postcolonial discourse. Coetzee’s implicit irony, when he
depicts mood swings in Susan and Atwood’s implicit condemnation of
the Aunts’s cruelty towards the Handmaids, may be interpreted as a
postfeminist reaction against contradictions of feminist ideals. All in all,
apart from those diverse possibilities for interpretation which the two
authors offered during their (re)writing of novels, other truths (notions,
speeches and parts of the texts in literature, culture, and religion) were
also destabilized and examined in the novels Foe and The Handmaid’s
Tale, as our analyses reveal.
Key words: Foe, The Handmaid’s Tale, Michel Foucault,
postmodernism, feminism, postcolonialism
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ПОТРОШАЧКО 
ДРУШТВО И МОДА
Сажетак: Циљ рада је да представи развој потрошачког друштва
од XIX века па до данас и да укаже који је утицај моде на цео овај
развојни процес. Први део рада бави се одређењем и аргументо
вањем концепта потрошачког друштва. Док други део рада ука
зује како се развојем буржoаског друштва појавила потреба за
прекомерном потрошњом и свим другим друштвеним променама
у понашању потрошача које је донело ново време. У закључним
разматрањима се своди расправа и одбацује виђење да је данас
потрошња довела до демократизације друштва, такође одбацује
се и идеја да слободно бирамо робу на тржишту, а доказује се да
смо под снажним утицајем средине из које долазимо и да су наше
одлуке далеко од тога да буду спонтане.
Кључне речи: мода, куповина, идентитет, потрошња, култура

Потрошачко друштво
Свакодневна понуда најразличитијег спектра роба усложња
ва наше животе, зато што смо све чешће принуђени да би
рамо шта купујемо и тиме задовољимо на најбољи начин
властите потребе. Међутим, остаје увек нејасно шта су нам
заправо потребе, а шта нам је наметнуто да купујемо. Кон
цепт потрошачког друштва нам помаже да дођемо ако не до
одговора на ово питање, онда барем до разумевања сложе
ности проблема о којем се расправља. Некада су се сва дру
штва карактерисала као произвођачка. Ипак, на западу све
мање људи производи барем из два разлога. Прво, техноло
гија је све развијенија и захтева све мање људског рада, дру
го, Кина постаје фабрика за цео свет и све више компанија
сели своју производњу тамо. Класичне теорије о потрошњи
говоре о задовољењу већ постојећих потреба, а ово се данас
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показује као задовољавајуће објашњење за све мањи и мањи
удео укупне потрошње. Људи у све већој мери троше да би
се забавили или изградили идентитет и тиме потрошња по
стаје симболичка активност којом ми шаљемо поруку уме
сто да задовољавамо потребе.
Потрошња и мода постављају се као једни од најважнијих
социолошких проблема данас о којима се често пише зајед
но. Ови феномени се међусобно преплићу, а потрошња је
под великим утицајем моде. Јука Гронов (Jukka Gronow) у
Социологији укуса пише: „Можемо провизорно тврдити да
је основна карактеристика модерног потрошачког друштва
да се увелико повећао досег и утјецај моде. У таквом се дру
штву све бржим темпом рађају – и умиру – нови колективни
укуси”.1 Мода утиче на наше одлуке у куповини и као такав
феномен требало би да заузме једно од централних места у
нашим покушајима да разумемо сопствени положај у савре
меним друштвима. Развој моде, као што ће у краћим цртама
бити назначено у раду, указује на главне црте модерности
као што су раскид са оним што се назива традиција, разво
јем градова и подстицањем људске тежње за новим. Ако је
наведено тачно онда је правац у којем се друштва развија
ју окарактерисан куповином као симболичком активности
у којој безлична роба задобија огроман друштвени значај.
Mи не купујемо робу, већ значење које она има у друштву.
„… иако човек има ‘природну’ потребу за одећом – да би му
било топло – потреба да се утоплимо одећом Соње Рајкел
је ‘вештачка’ потреба”.2 Ролан Барт (Roland Barth) је прена
глашавао симболичку страну одеће тврдећи да она има јед
ну функцију, а то је да значи. Дик Хебдиџ (Dick Hebdige) је
написао чувену књигу Поткултура значење стила (1980)
тврдећи у њој да се поткултурне ознаке користе као мосто
ви ка истомишљеницима, а ограде од других делова попу
лације. Роба која се користи није неутрална већ је препуна
значења. На пример употреба Епл компјутера, избор одре
ђене марке одела или избор боја код навијача различитих
клубова повезана је менталним конотацијама које могу бити
тако драматичне да ако се неко у одређеној боји затекне на
месту где то има провокативно значење може и да доживи
непријатности.
У социологији се сматра као опште прихваћено да данас
на Западу живимо у потрошачком друштву или да нам је
култура живљења постала конзумерска због тога што је
1 Gronow, J. (2000) Социологија укуса, Загреб: Јесенски и Турк, стр. 112.
2 Свенсен, Л. Ф. Х. (2005) Филозофија моде, Београд: Геопоетика, 
стр. 133.
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потрошња добила готово искључиво симболичко значење.
Дејвид Чејн (David Chaney) пише у књизи Животни стило
ви (2003) да друштвени статус људи не зависи од занимања
припадника једне групе, него од начина на који користи до
ступна материјална средства и привилегије. На основу овог
закључка Чејн изводи претпоставку да се животни стилови
обично заснивају на друштвеној организацији потрошње. У
друштвеним наук ама, се сматра да је о потрошачком дру
штву оправдано говорити када се трошење расположивих
средстава за задовољење основних потреба сведе на мали
део укупне потрошње. Лаш Свенсен тврди да није одлика
потрошачког друштва само постојање потрошње, па чак ни
да она расте, кључно је да је она у великој мери одвојена од
онога што се назива задовољење потреба. Овим је потцрта
на одлика савремености да се све чешће купује симболич
ка, а не материјална или употребна вредност робе. Бодријар
(Jean Baudrillard) у књизи System of Objects пише о потро
шњи као трговини знаковима. Појединачно произвeден ар
тикл мора да добије прво симболичко значење да би могао
да се прода. Овим се поништава објашњење да је економска
разлика условљена употребном вредношћу, већ симболич
ком. Према Бодријару потрошња је манипулација знацима, а
процес не иде само ка томе да је роба претворена у симбол,
већ и да су симболи постали роба.
Зигмунт Бауман (Zygmunt Bauman) у књизи Флуидан жи
вот (2009) пише да се потрошачко друштво заснива на обе
ћању о испуњењу људских жеља и то на такав начин како до
сад ни једно друштво није радило. „Обећање задовољења
остаје задовољиво, али само дотле док је жеља неиспуњена;
што је још важније, оно остаје заводљиво само дотле док
је присутна сумња да жеља још није истински и потпуно
задовољена”.3 Беспрекидно постављање све лакших циље
ва и омогућавање несметаног приступа роби која задовоља
ва те циљеве потрошачком друштву дају динамику. Према
Бауману управо незадовољење људских жеља, са сталним
уверавањем да смо на корак од њиховог задовољења оста
вља довољно простора за увећање жеља и чини мотор еко
номије која подстиче потрошњу. „Потрошачко друштво
успева у стварању перманентног незадовољења”.4 Према
њему постоје два начина да се дође до споменутог ефекта.
Први је обезвређивање већ купљених потрошачких произ
вода, други је константно подстицање да се након куповине
једног производа развије потреба за куповином низа нових.
3 Бауман, З. (2009) Флуидни живот, Нов Сад: Mediterran Publishing,
стр. 99.
4 Исто, стр. 99.
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Нешто што је могло бити потреба може постати притисак и
принуда. Коначно Бауман дефинише потрошачко друштво
на следећи начин:
„Потрошачко друштво није само укупан збир свих по
трошача: оно представља тоталитет, као што би Емил
Диркем рекао ‘већи од збира својих делова’. То је дру
штво које … интерпелира примарно своје чланове, или
чак искључиво само њих, као потрошаче; и друштво
које оцењује и суди о својим члановима углавном по
њиховим капацитетима и поступањем у вези са потро
шњом … Кад кажемо потрошачко друштво … То, уз
наведено, значи и да перцепција и третман практично
свих елемената друштвеног окружења и активности ко
је то окружење иницира и обликује показују тенденци
ју да се руководи ‘потрошачким синдромом’ као когни
тивном и оцењивачком предиспозицијом.”5
Потрошња укључује готово све људе, децу, запослене, неза
послене и пензионере, док се производњом бави мањи део
популације. Поред свега овог социолози Кастелс и Гиденс  
уочавају још један тренд, који оправдава употребу фразе по
трошачко друштво, а он се огледа у чињеници да оно што
зовемо радни век људима заузима све мањи део живота.
Животни век у појединим земљама Запада достигао је 80
година, а просечан радни век траје око 30 година. Овим до
лазимо до тога да су феномени доколице, досаде и популар
не забаве повезани суштински са потрошњом. Очигледно
је да се потрошња нашла у средишту друштвеног живота
и да је оправдано упустити се у промишљање савремено
сти  и дати перспективу о тренутном друштву кроз анализу
конзумеризма и моде.

Потрошња и мода
Током деветнаестог века у западним друштвима дошло је до
обрта, а забринутост око производње претворила се у опсе
сију куповином. Велике количине производа, које су настаја
ле услед наглог технолошког напретка, водиле су ка томе да
произвођачи нису могли да се ослоне на оно што су жеље и
машта људи могли да их подстакну да купе. Неопходним су
се показале стратегије манипулисања жељама и потребама,
да би људи били подстакнути на куповину коју су почели да
доживљавају као задовољство. Спољна визуелна фасцина
ција предметима који се купују постаје битнија од употреб
не вредности и задовољења потреба. Методе стварања по
треба ослањале су се на вешто визуелно представљање про
5 Исто, стр. 102.
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извода и манипулацију која се постизала разним ефектима.
У почетку су трговци преузимали методе шоу-бизниса да
би полако стандардизовали приступ рекламирања. Пажња
се придавала месту и начину излагање робе, а оглашавање
је кренуло у професионализацију доводећи до појаве читаве
нове рекламне индустрије и оснивања маркетиншких кућа
са јединим задатком да испитују тржиште за одређене про
извођаче. Кључна је улога раст главних градова по земљама
Запада, јер су они постајали центри потрошње и забаве. Ве
лики центри, умрежени са провинцијом која је увек подра
жавала велеградски живот, били су места богатства и моћи
и постајали су туристичке дестинације у којима се налази
оно што је модерно и актуелно. Описујући трендове излага
ња и рекламирања робе у главним градовима Европе Гандл
(Stepen Gundle) и Кастели (Clino Casteli) у књизи Гламур
пишу:
„Коначна сврха тако грандиозних напора било је дава
ње одређене ауре роби, тајанственост или привлачност
која је превазилазила њену употребну вредност. Ма
да је много робе, укључујући одећу, предмете за кућу
и храну и даље продавано на основу своје практичне
вредности (ниједна радња није пропуштала прилику да
тврди како нуди добру цену), други су се у великој мери
ослањали на идеје које су биле повезане с робом, пого
тово на обећање чаробне трансформације или инстант
бекства из стега свакодневног живота.”6
Посебно је било важно поставити робу у такву врсту продај
ног окружења где она губи основну сврху и одаје осећање
раскоши и задовољства. Да би људи куповали робу произ
вођачи морају створити слику о свом производу као да има
ауру и да се његовим поседовањем добија на друштвеном
угледу и притом се истовремено истиче врста животног сти
ла. Роба је увучена у процес фетишизације, јер се рекламом
замагљује њен корен, а уводи се идеализација подстицањем
људске маште на фантазију о нестварном свету задовољства
које нуди најновији производ.
Већ је споменуто да је развој великих градова као што су
Лондон и Париз током XIX века био један од кључних услова
за настанак потрошачког друштва. Веблен (Thorstein Veblen)
тврди: „Потрошња постаје много важнији елемент у живот
ном стандарду у граду него на селу. Код сеоског становни
штва овај елеменат је у извесној мери замењен поседова

6 Стивен, Г. и Клино, К. (2007) Гламур, Београд: Clio, стр. 17.

207

ЉУБОМИР МАШИРЕВИЋ
њем готовине и кућних удобности”.7 Чувене урбане рекон
струкције Лондона и Париза доносиле су им тргове, велике
паркове и широке и праве булеваре. Градови су све више
били изграђени у духу буржоаске рационалности наместо
некадашње средњовековне хаотичности. Међутим, оно што
је суштинско из перспективе овог рада је да реконструиса
ни главни градови постају места модерне потрошње и заба
ве. Трошење новца на луксуз, најновије трендове у моди и
материјална добра, која нису у директној вези са основним
егзистенцијалним потребама, захтева услове као што су ур
бана средина, већи ниво стандарда и нове могућности дру
штвене покретљивости у капиталистичком друштву. Девет
наести век је време када културни живот напушта дворове и
одлази у град. Са једне стране, нова буржоаска класа наста
ла након француске револуције захтевала је нову визуелну
димензију урбаних центара, а са друге стране градови су и
због појачане трговине морали функционално да се промене
зарад изграђивања боље урбане инфраструктуре коју је зах
тевало ново време. Такође, осветљени градови су произво
дима нове индустрије омогућили да буду понуђени на заво
дљив и до тад невиђен начин. Комерцијални урбани центри
ницали су тамо где је постојало богатство, али и жеља људи
да богатство покажу у најбољем светлу. Пишући о доколи
чарској класи и  градовима 1899. године, Торстен Веблен је
веровао да свакој високоорганизованој заједници основа на
којој почива добар углед јесте новчана моћ, а средства за
њено испољавање су доколица и истицање потрошње робе.
Поред нових технологија за производњу и развоја главних
градова постоји још један интересантан феномен битан за
развој потрошачког друштва, а то је појава великих продав
ница или робних кућа. Прве робне куће су почеци садашњег
начина продаје и подстицања на куповину какву данас мо
жемо видети у хипермаркетима свих развијених капита
листичких земаља. Буржоаско друштво, праксом излагања
роба, створило је свет потрошачке културе затрпан обма
њујућим сликама и спектаклима. Робне куће се појављују
у најразвијенијим земљама Запада као храмови градова гра
циозности и материјалног богатства у којима су се налази
ле. Након њиховог појављивања нестају мале продавнице, а
трговина добија мегаломански облик.
„… Ралф Хувер (Ralph Huver), историчар … сугерише
да је прва робна кућа у Европи била лондонска фирма
W. Hitchcock and Co., која је била организована у два
7 Веблен, Т. (2008) Теорија доколичарске класе, Нови Сад: Mediterran
Publishing, стр. 141.
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наест департмана током 1839. Он такође сугерише да,
иако је регуларна продаја и размена добара била више
развијена у северној Америци, постојала је и тамо ра
стућа специјализација у продаји у градовима, тако да
су се робне куће појавиле отприлике у исто време у
Сједињеним Државама и Европи независно.”8
Како Гандл и Кастели (2007) примећују купац је попут гле
даоца у позоришту био посматрач чија је машта била под
стицана. Робне куће су распространиле нову културу пред
стављања и тиме удовољиле духу времена у коме све по
стаје транспарентно и подложно јавној критици. Најбитнија
промена коју доносе робне куће, када је у питању развој
потрошачког друштва, јесте продаја, али не по највећој це
ни, већ у што већем броју. Поента постаје, као и у савре
меним друштвима, да се прода огромна количина робе што
већем броју људи по максимално ниској цени. Робне куће су
манипулисањем са сновима и фантазијама обичног станов
ништва, као и данашњи мега маркети, успешно прикривале
да је роба произведена експлоатацијом људи и природног
богатства. Током овог периода долази до још две промене у
понашању при куповини и продаји добара. Роба се почела
продавати по максимално ниским ценама тако да распродаја
постаје немогућа. Друго, купци су позвани да слободно ше
тају и разгледају по продајном простору без обавезе да купе
робу. Надаље, промене које карактеришу овај период јесу
професионализација људи који су продавали робу. Продаја
постаје бирократизованија, а продавци све уже специјализо
вани за продају одређене врсте робе.
Коначно на савремене облике потрошње који су се почели
развијати у XIX веку утицали су делимично и стари обичаји
аристократије. Пре појаве буржоаског друштва аристокра
тија је била кључна потрошачка класа. Друштвене проме
не донеле су смену епоха, а аристократија је у свеопштем
процесу развоја демократије изгубила привилегије уступа
јући своју позицију главног потрошача буржоаској класи.
Новонастала буржоазија није једноставно преузела обичаје
аристократије, већ се промена десила комплексније уз су
коб обичаја и афинитета. Како теоретичар Кемпбел (Colin
Campbell) указује кључна одлика аристократског хедонизма
испољавала се у посебним задовољствима, док је главна од
лика буржоаског хедонизма незаситост у безграничном ис
пољавању жеља.9 Модерни хедонизам уноси у индивидуал
8 Wilson, E. (2003) Adorned in Dreams: Fashion and Modernity, New York:
Virago Press, р. 146.
9 Свенсен, Л. Ф. Х. (2005) Филозофија моде, Београд: Геопоетика, 
стр. 114.
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не потребе део маште о неком производу и тиме је створена
ситуација да је тежња ка задовољењу жеља постала сама по
себи уживање. Људи стварају менталне слике зарад оства
рења личног задовољства, а цео процес може се описати као
стварање имагинарног света у коме жеља за одређеном ро
бом или марком постаје опсесија. Међутим, поплава тржи
шта најразличитијом робом није могла да се ослони само
на захтеве неумерених хедонистичких потрошача, него су
упоредо стваране и стратегије за манипулисање људским
жељама и потребама. Производима је недостајао дух, јер је
серијска индустријска производња одузела јединственост
некада ручно прављеном производу у мајсторским радио
ницама. Безличној роби је рекламом, дизајном и осталим
средствима манипулисања требало вратити дух и продати
је потрошачима вођеним имагинарним светом снова. Ако је
то било могуће, неки производ требало је представити и фе
тишизовати као гламурозан и самим тим пожељнијим да се
поседује.
„Може се расправљати о томе да ли је гламур модер
ни свет снова испунио материјалним садржајем. Он је
рођен из убацивања веома ирационалних импулса, ро
мантичарских струјања и илузија у срце модерне кул
туре, базиране на апстракцији, рационалности и новцу.
Био је то организовани   облик магије и илузије, који
је додат комерцијалном императиву и закамуфлирао га.
... Одговарао је осећају идеалног селфа модерног поје
динца и тежњама ка друштвеној покретљивости и бегу
из досаде.”10
Заједно са изложбеним просторима и музејима, робне ку
ће XIX века са концептом куповине као чина разоноде и
задовољства уместо намиривања стварних потреба, сведо
чиле су о развоју онога што данас називамо капиталистич
ким друштвом са потрошачком културом. Једном када су
по европским и северно америчким метрополама уклоњене
мале продавнице, бљештави стаклени прозори робних кућа
су заблистали подстичући људе на бесконачну потрошњу.
Даљи развој потрошње доживео је незнатне промене између
два светска рата. Жил Липоветцки (Gilles Lipovetsky) када
спомиње период између два светска рата пише: „Упоредо с
настанком робних кућа, напретком технике, смањењем тро
шкова производње, уразноличује се квалитет конфенкциј
ских артикала намењених ситној и средњој буржоазији”.11
10 Стивен, Г. и Клино, К. (2007) Гламур, Београд: Clio, стр. 57.
11 Липовецки, Ж. (1992) Царство пролазног, Нови Сад: Издавачка књи
жарница Зорана Стојановића, стр. 67.
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Промене које се тичу одевне робе су незнатне, по њему, све
до 1960-их, иако је дошло до веће поделе рада у одевној ин
дустрији, употребе бољих материјала и напретка у бојењу
тканина. У овом периоду дошло је до смене више модних
циклуса, а продавнице су се све чешће осавремењивале и
уско специјализовале по секторима за продају посебних вр
ста артикала. Најзначајнија новина у развоју потрошачке
културе била је појава ланаца продавница једног власника
као што је на пример Маркс и Спенсер. Сви ланци продав
ница показали су тенденцију да се временом увећавају и по
стају концерни светских размера. Период између два рата
испуњавао је модернистички дух оптимизма и веровање да
би наука и технологија требало да наставе са континуира
ним поправљањем квалитета живота и омогуће задовоље
ње основних потреба, али и незаситог растућег броја жеља
људи.
Током 1950-их робне куће постају застареле, а млађе гене
рације људи почињу да се опредељују за нове видове купо
вине као што су достава на адресу или телефонска куповина
што се данас претворило у интернет продају. Овакви видови
продаје смањују цене производа јер не захтевају изнајмљи
вање великих простора у центру града где би роба била из
ложена. Млади људи са вишим животним стандардом желе
ли су добро пристајућу и комотну одећу по најмањој могу
ћој цени, што је коначно условило да се појаве први бутици.
Робне куће трпе ударце нових трендова у начину куповине и
почињу да пропадају или да се прилагођавају преузимајући
идеју бутика и уграђујући их у своје просторије. Осим што
су се бутици појавили по ланцима робних кућа, настала су
одељења за продају моде намењене млађој клијентели. То
ком 1960-их бутици су се појавили свугде по западној Евро
пи, а делили су се на оне намењене људима са дубљим џе
пом или на оне намењене онима са скромнијим примањима,
затим на бутике са доњим вешом или спортском опремом и
тако даље. Сваки провинцијски град убрзо је имао бутике,
исто као што су стигли и ланци продавница појединих брен
дова и велике продавнице попут робних кућа у којима се
могла купити најразличитија роба.
Током 1970-их долази до рецесије у светској привреди и це
не почињу да расту, а бутици, у жељи да продају робу, убр
завају трендове у облачењу излажући све брже и брже раз
личите врсте одеће која је у све мањем временском циклусу
могла да задржи статус најновије моде. „Био је то процес
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пребрзог смењивања стилова, и коначно ова генерација бу
тика је пропала, како су  младима који прате моду жеље биле
екстремне само неколико дизајнера је могло да одговори зах
тевима тржишта…”.12 Истовремено са овим тенденцијама
долази до успона луксузне одеће намењене успешним жена
ма и мушкарцима. Бутици почињу да се затварају или да се
прилагођавају новој класи купца са луксузнијим захтевима.
Без обзира на ове тенденције одређени број бутика и лана
ца продавница за купце са умеренијим примањима опстају
и преживљавају трку са најновијим трендовима у продаји.
Суштински, у 1970-им мења се традиција дотадашње моде
коју сачињавају честе промене и наступа (постмодерна) ло
гика додавања детаља са готово идентичним стиловима који
бесконачно циркулишу и поново се враћају у облику ретромоде са мањим и готово безначајним изменама.
Описаним трендовима се дефинитивно завршава успон
робних кућа у центру великих урбаних метропола из пе
риода процвата буржоаског друштва. Најновији друштвени
трендови карактерисани опадањем значаја центара великих
градова, успоном широких путева за аутомобиле, развојем
других средстава градског превоза, (који су омогућили лак
шу покретљивост урбаном становништву, као што је метро)
условили су настанак субурбаних продајних центара. У Се
верној Америци је овај тренд узео највише маха и довео је
до развоја онога што би могли назвати изванградски реги
онални шопинг центри. Ово су места о којима постмодер
ни теоретичари пишу као симулакруму стварности и кон
зумеристичком свету из снова. Ради се сада за разлику од
XIX века о појави новог урбаног облика са којим долази и
до промене у обичајима потрошње. Уместо централизова
ног града јавља се његов децентрализовани облик, а са њим
се појављује потрошачка зона потпуно одвојена од града,
али и од реалног света која чини један нови аутархичан про
стор. У оквиру ових нових центара остварује се потрошач
ки сан, а капитализам са почетка XXI века има нову форму
хиперпотрошње унутар једног нестварног и симулираног
света. Нови продајни простори у децентрализованом гра
ду постају храмови културе живљења почетка XIX века. Не
само да су успели да инкорпорирају куповину као један од
најважнијих феномена савремености, него се и други де
лови живота одвијају у огромним куповним центрима. Са
времени људи како на Западу, али тако и код нас у Србији
одлазе у тржне центре на ручкове, пију кафу, налазе се са
пријатељима, проводе послеподне са породицом шетајући
12 Wilson, E. (2003) Adorned in Dreams: Fashion and Modernity, New York:
Virago Press, стр. 153.
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и разгледајући излоге најразличитијих продавница, да би
чак и отишли на биоскопске пројекције на таквим мести
ма. Београд је одличан пример источноевропског града у ко
јем су биоскопи прешли у шопинг молове и где су најбоље
и највеће биоскопске дворане у његовим највећим тржним
центрима. Тржни центри постали су места у којима људи,
зарађују, троше, проводе слободно време и уживају културу
свог времена у једној издвојеној и симулираној средини са
све мање контакта са реалношћу града и уопште спољним
светом који га окружује.
Остаје питање како све ове описане промене делују на мо
ду и њене циклусе смењивања. Мода је одувек постављала
радикалну дистинкцију између велеградског живота и про
винције. Екстраваганција, гламур, елегантност и стилизова
ност у начину облачења али и начину живљења одувек је
био део метропола за разлику од провинцијске средине из
које су изузетни и амбициозни људи одлазили. Чини се да
се данас мода мање везује за одређене градске трендове, а
више за индивидуалне изборе појединца. Међутим, ти ин
дивидуални избори нису спонтани и не изражавају слободу
појединца да купује шта хоће. Куповина је и даље друштве
но условљена, али оно што хоће да се каже јесте да је све ма
њи утицај урбаних модних центара на изборе. Међутим, ово
није процес ослобађања, него је израз повећаног нивоа оту
ђења. Одећом се све мање говори о припадности некој групи
људи (поткултури). Ипак, куповином, ми не постајемо ради
кално слободни већ потрошњом и даље, без обзира на све,
дајемо поруке другима. Жеља да се не купује нешто што је
у тренду, да се буде посебан и непоновљив је исто порука
коју шаљемо. Такође, скупе ствари као што су кола, преску
пи компјутер, телефон са огромним бројем функција, спорт
ски бицикли и маркирани одевни предмети не користе се за
сврху којој су првобитно намењени (задовољење основних
потреба превоза или сурфовања по интернету), већ их људи
поседују да би показали како су независни и самостални у
одлукама када купују, а да то уствари нису. Чини нам се да
купујемо властити животни стил. Чином куповине присва
јамо симболе који исказују ко смо ми у нашем настојању да
изградимо идентитет. У суштини ово представља отуђене
егзистенције у велеградској средини. Савремена популација
великих градова полако напушта одлике колективног пот
културног начина облачења у жељи да искаже самосталност
и дистанцира се од свих других. Дакле, савремена мода је
уз помоћ прекомерног конзумеризма омогућила лажни осе
ћај радикалног индивидуализма. Заправо и даље смо остали
оптерећени марком производа и начином његове употребе
покушавајући да изградимо животни стил.
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Колективни начин облачења у поткултурном духу, који је
некада анализирао споменути Дик Хебдиџ, данас се може
видети у малим провинцијским срединама. У овим местима
појединац прихвата поткултуран начин одевања и изражава
ња да би створио осећај јединства са групом истомишљени
ка и разбио осећање досаде и безизлазности малограђанског
живота. Колективни поткултурни начин одевања јесте поку
шај да се ухвати у коштац са феноменом досаде. Одређеним
одевним детаљем, који је сам по себи скоро безначајан (као
што је беџ или поцепано парче одеће), покушава се прева
зићи недогађајност средине и створити смисао из празнине
доминантне културе која окружује локалне људе. Мода не
коме може бити начин да пронађе смисао живота, али таква
логика размишљања може деловати лоше. Она не нуди ни
шта суштинско животу и појединац који покуша кроз мо
ду да ствара идентитет долази до контра ефекта у којем се
идентитет разара. Покушај крајње индивидуализације води
својој супротности у отуђењу, угрожавању и дестабилиза
цији идентитета. Лаш Свесен закључује своју књигу посве
ћену феномену моде:
„… да је мода у стању да изрази дубока интересовања
која су актуелна у култури  и да је на тај начин пут ка
‘непријатним истинама о свету’. Али које су то истине.
Да обожавамо површност, да живимо у све фикциона
лизовнијој стварности, да имамо све несталније иден
титете и тако даље? У том случају, мода нам говори
истине којима је она сама можда највише допринела.”13

Закључна разматрања
Ако останемо при Бартовој идеји да одећа има само једну
сврху, а то је да значи уместо да штити тело, онда делује
готово неприхватљива идеја коју заговарају неки аутори
да је дошло до општег процеса демократизације у одева
њу током XX века. У закључку Повјести моде Грау (Fran
cois Grau) пише да је у садашњем тренутку друштвеног
развоја одећа изгубила своју друштвену вредност да сим
болички значи. Ово су потпуно супротни ставови од оних
који се заступају у овом раду. Одећа, према њему, и даље
значи људима у Западним друштвима, али је изгубила у ве
ликој мери могућност да изрази друштвену класу и статус.
„Демократизација друштва, изједначавање разина живота и
интернационализација култура довели су до хомогенизације

13 Свенсен, Л. Ф. Х. (2005) Филозофија моде, Београд: Геопоетика, 
стр. 157.
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одјеће”.14 Заправо, поступно, како старе структуре слабе,
појединац се потврђује као ентитет око којег се структури
рају друштво и мода. „И зато, демантирајући Токвила (Ale
xis de Tocqueville), Запад не иде према гомилама ‘сличних
и једнаких појединаца’ гдје ‘ће се посебан изглед свакога
ускоро изгубити у заједничкој физиономији’, већ напротив,
према снажно демократичном друштву које поштује разли
читости, а за шта је развој одеће најбоље сведочанство”.15
Ипак, овакви се закључци чине претераним и не социоло
шким. Поготово тврдња да појединац постаје ентитет око
којег се структурира друштво. Као што је Пјер Бурдије
(Pierre Bourdieu) показао у својој књизи Дистинкција (Dis
tinction, 1984) људи чине различите изборе на основу тога
како су научени и онога што се назива социо-културни ка
питал. Поента је да се не одлучујемо ми самостално на ку
повину, већ нам норме средине из које смо потекли намећу
оквире. Мушкарци у Србији колико год да мисле да су сло
бодни не купују и не траже у продавницама сукње за себе.
Уопште концепт да се одлази у продавницу да би се купи
ле панталоне толико је поунутрашњен и опште прихваћен
да се људима чини да је то природан акт и не примећује се
ништа споља наметнуто. Иако разлике нису као у претход
ним епохама драстичне и људи носе наизглед сличну одећу,
свако ко је упућен у популарну културу свог времена или
покуша да се измакне из свакодневне рутине и преиспита
одлуке о куповини ствари доћи ће до закључка да иако на
изглед носимо исту одећу, она и даље има јако симболичко
значење. Ако на основу одеће не можете да кажете да ли је
човек богат или није то није једино значење које одећа но
си. Мноштво различитих менталних представа стичемо из
процењивања људи на основу тога како су се обукли. Љу
ди данас на Западу јесу слободни да бирају, али то не чине
барем из два разлога. Са једне стране нека одећа је и даље
прескупа за ниже слојеве, а са друге стране изборе вршимо
врло сложено и под утицајем средине из које долазимо и не
ретко имамо унапред изграђене ставове шта је то што нам је
неопходно. Већина људи када помисли на панталоне купује
фармерке, а да при том заборавља да су фармерке прошле
кроз врло различите фазе употребе и да нису одувек биле
општеприхваћена одећа.
Оно што је хтело да се потцрта у овом раду кроз опис раз
воја потрошачког друштва јесте да нас модни плурализам
краја XX века не чини слободним. Грау и Липовецки су те
оретичари и историчари моде којима динамика моде пред
14 Grau, F. (2008) Повијест одијевања, Загреб: Јесенски и Туркт. стр. 117.
15 Исто, стр. 118.
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ставља слободу и демократизацију, а то су ставови којима
се овде супротстављамо. Липовецки је умеренији од Гауа
и он тврди у књизи Царство пролазног и доба празнине:
„Налазимо се у другој генерацији бирократског доба: после
генерација императивних дисциплина, генерација личног
печата, избора и слободе комбиновања”.16 Овакви закључ
ци су преоптимистични, а ограде у начину куповине одеће
и даље постоје. Симболи, као што је одећа, које присвајамо
говоре о нама. Особине личности у друштву се према Бур
дијеу огледају кроз способност да присвоји квалитет неког
предмета, који је у потпуности друштвено одређен. Овде се
ради о ономе о чему пише и Бодријар, а то је да прво прида
јемо симболичке вредности стварима пре него што их при
својимо. У потрошачком друштву стварамо разлике између
себе и других од којих се дистанцирамо. Разлике се купују
у облику симболичких вредности. Бурдије пише у Дистинк
цији: „Укус класификује, али класификује и онога који кла
сификује”.17 Он тврди да уметност и културна потрошња
легитимишу подвлачење социјалних разлика. Зимл (Georg
Simmel) је истицао да је мода само динамичан процес дру
штвене идентификације и дистинкције. Појединци су увек
мотивисани да купују робу да би  истакли своју индивиду
алност, али, са друге стране, можда и још важније, људи чи
не изборе на тржишту да би се интегрисали и прилагодили
некој друштвеној групи или слоју.
Мода је, са све краћим циклусима, нераздвојан део потро
шачког друштва, а цео међуоднос моде и потрошње запо
чео је још у раном буржосаком свету током XIX века. Она
је одговорна за стварање присиле да се купује у што већој
мери. Истина је да постоји све више робних марки и да су
се разлике између одеће смањиле. Све је више врста џинса
који се продаје као таман, светао, испран па чак и поцепан и
неоспорно је да је куповина таквих производа као што су ис
тицали Мишел Сертоа (Michel de Certeau) и Џон Фиск (John
Fiske) нека врста слободе. Људи јесу слободни да придају
значења самим робним маркама. Ипак, питање је да ли ти
детаљи стварно чине суштинску разлику и да ли смо ствар
но слободни ако имамо прилику да бирамо више врста џин
са? У којој мери људи стварно стварају властита значења, а
у којој се приклањају друштвено постојећим симболичким
вредностима робе? У сваком случају, опис развоја конзумер
ског друштва омогућава нам да видимо путању којом смо
16 Липовецки, Ж. (1992) Царство пролазног, Нови Сад: Издавачка
књижарница Зорана Стојановића, стр. 95.
17 Bourdieu, P. (1984) Distinction, Massachusetts: Harvard University Press,
стр. 6.
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стигли до тога да верујемо да нас потрошња у савременим
урбаним децентрализованим тржним центрима убеђује да
смо стварно слободни и да бирамо на тржишту између раз
личитих производа. Створили смо властите менталне слике
да нам поседовање компјутера са знаком јабуке обезбеђује
задовољство, различитост и посебност у потрошачком дру
штву. Уствари избор таквог компјутера је друштвена ствар
и одраз да трошимо са одређеним ограничењима и идејама
шта нам тај производ симболички даје. Свенсен (2005) пи
ше да је савремен западни човек толико слободан од свих,
али се пита да ли је можда та слобода без садржаја? Људи,
изборима које чине у савременим тржним центрима, поку
шавају да се реализују, али без коначне идеје шта је циљ и
ка чему теже у својој реализацији. Ситуација јесте таква да
можемо да направимо дистинкцију и покажемо колико смо
слободни када бирамо своју омиљену марку, али је исто тако
и случај да то радимо без сазнања куда желимо да одемо и
чему тачно тежимо.
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CONSUMER SOCIETY AND FASHION
Abstract
The aim of this paper is to present the development of the consumer
society between the late 19th century and today and to demonstrate
the influence fashion has had on the entire process. The first part of
the paper offers definitions and arguments concerning the very concept
of consumer society. The second part of the paper demonstrates how
development of the bourgeois society triggered the need for excessive
consumption and all other accompanying social changes in the
behaviour of consumers brought on by the new age. The conclusions
of the paper involve an argument casting aside the viewpoint that it
was actually consumerism that has brought on the democratisation of
societies, as well as rejecting the idea that we make free choices when
purchasing goods available on the market, while it proves we are under
an enormous influence from the environments we originate from and
also that our decisions are far from being spontaneous.
Key words: fashion, consumption, identity, purchase, culture
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КУЛТ СВЕТОГ АРХАНЂЕЛА
МИХАИЛА МЕЂУ 
БЕНЕДИКТИНЦИМА НА 
ПОДРУЧЈУ БАРСКЕ 
МИТРОПОЛИЈЕ И КОТОРСКЕ
ЕПИСКОПИЈЕ
ОДРАЗ ДРУШТВЕНИХ И КУЛТУРНИХ
ПРИЛИКА (9–13. ВЕК)
Сажетак: Средином 9. века бенедиктински монашки ред бележио
је успон у јужној Италији. Почев од краја 8. столећа Монтекаси
но је био носилац културног препорода, мрежа опатија увелико се
проширила на подручју Беневента, Апулије, Кампаније, Калабрије
и других области, док су припадници овог реда у европским оквири
ма важили за гласовите мисионаре, који су дали велики допринос
христијанизацији многих германских и словенских народа. Међу
тим, бенедиктинци у јужној Италији су већ неко време били изло
жени нападима Сарацена и других разбојника који су угрожавали и
пљачкали њихове манастире, што је кулминирало освајањем Мон
текасина 883. године. Због учвршћивања византијске власти при
лике на источној јадранској обали деловале су далеко стабилније и
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погодније за живот монашких заједница. Поред тога, у залеђу ви
зантијских градова живело је словенско становништво које је већ
више од два века постепено продирало у приобалне зоне, полако
изграђујући свој однос са Романима, житељима урбаних средина.
Словени су још увек у великом броју били поклоници старе религије
или тек делимично христијанизовани. Осим што су уживали углед
успешних мисионара, бенедиктинци су своје манастире подизали
у сеоској средини надомак главних саобраћајница и градских цен
тара, док се њихов начин живота уклапао у менталитет и навике
аграрног друштва. Христијанизовање словенског живља омогућа
вало је ширење културних модела из градова центара византијске
управе, што је прејудицирало јачање идеолошких позиција и учвр
шћивање њихове фактичке власти. На другој страни, Апостолска
столица је на овакве подухвате гледала благонаклоно будући да
су бенедиктинци готово неосетно доприносили снажењу позиција
римске цркве у Далмацији. Бенедиктинци су озбиљно приступали
мисионарским подухватима, о чему сведочи и вешт избор светач
ких култова, пре свега титулара великих опатија.
Кључне речи: бенедиктинци, византијски градови, Словени,
христијанизација, светачки култови, св. арханђел Михаило

Постанак најстаријих манастира реда св. Бенедикта на ис
точној јадранској обали пада у другу половину 9. века.1 Уче
стали напади Сарацена нагонили су бенедиктинце из јужне
Италије да спас потраже у безбеднијим крајевима. Источна
јадранска обала, посебно од времена цара Василија I (867886), представљала је погодно тле за оснивање нових мо
нашких заједница. Упркос бројним тешкоћама са којима су
се свакодневно суочавали, византијски градови су успели да
сачувају културно наслеђе позне антике и оснаже црквену
организацију. У њихово непосредно окружење постепено је
продирало словенско становништво које још увек није било
у већој мери христијанизовано.2 Будући да су велики делови
Европе и бројни германски и словенски народи покрштени,
захваљујући деловању бенедиктинаца, нема места сумњи да
су припадници овог реда извесне мисионарске активности
обављали на тлу Далмације, као и у крајевима јужно од Ду
бровника. Бенедиктинске опатије и мање настамбе добро су
се уклапале у свакодневницу словенског и албанског села,
о чему сведочи њихов изглед и положај, ритам по коме се
одвијао монашки живот и начин привређивања. Премда ће
карактер и размере тих утицаја у многим сегментима заувек
1 Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства про
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије Насеља и станов
ништво српских земаља у позном средњем веку (ев. бр. 177010).
2 О односима византијских градова и словенских досељеника видети:
Goldstein, I. (1992) Bizant na Jadranu od Justinijana I do Bazilija I, Zagreb:
Latina et Graeca, str. 83-111.
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остати непознаница, неспорно је да је бенедиктинско мона
штво благотворно утицало на развој микросвета који је го
тово неопажено егзистирао у сенци византијских градова.
Уосталом, вишедеценијска истраживања бројних локалите
та у околини Бара навела су Павла Мијовића на закључак да
су управо бенедиктинци дали велики подстицај мелиораци
оним радовима који су Барско поље претворили у тле погод
но за узгој различитих пољопривредних култура.3
Данас је тешко рећи у којој мери је кретање бенедиктинаца
између западне и источне јадранске обале било надгледано
из Рима, али се оно сасвим извесно уклапало у шире по
литичке планове папства, посебно од времена понтификата
Николе I (858-867), енергичног заговорника универзализма
Римске цркве. Датост да се јужни Јадран налазио под чвр
стом контролом Василија I, који је нарочито првих година
своје владавине одржавао добре односе са Апостолском
столицом, омогућили су долазак бенедиктинаца којима је у
новој средини био намењен важан задатак – христијаниза
ција словенског становништва у приобаљу.4 Примање хри
шћанства представљало је предуслов прихватања политич
ких, друштвених и културних модела који су се ширили из
оснажених центара византијске управе. Поред представни
ка византијских власти, долазак бенедиктинаца и подизање
њихових манастира подржавали су припадници градског
патрицијата, као и словенски владари.5

3 Mijović, P. (1995) O najstarijoj pismenosti Bara, u: Iz kulturne prošlosti Ba
ra, Bar: Kulturni centar Bar, str. 99.
4 О односима Василија I и Рима видети: Острогорски, Г. (1959) Историја
Византије, Београд: СКЗ, стр. 223-224, 228-229, 231, 234-235; Storia del
cristianesimo. Il medioevo, eds. Filoramo, G. and Menozzi, D. (2001) Ro
ma-Bari: Editori Laterza, p. 181-185. (M. Gallina); Станковић, В. (2003)
Цариградски патријарси и цареви Македонске династије, Београд:
Византолошки институт САНУ, стр. 53-70.
5 Примери су бројни тако да ћемо навести само неке. Задарски приор Ан
дрија је опоруком састављеном у децембру 918. године манастиру Св.
Кршевана оставио земљишне поседе, слуге, слушкиње, стадо од сто
тину оваца, печу свиле и један прекривач, Kostrenčić, M. (1967) Codex
diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae I, Zagreb: JAZU, p.
27 (№ 21). Дубровачки патриције Савин (Гундулић?) је 1122. године
Монтекасину поклонио две сребрне посуде тешке око девет либара са
молбом да се пошаљу монаси који би помогли ширење бенедиктинског
реда у Далмацији. Пошто је на његов захтев одговорено позитивно, Са
вин је приспелим бенeдиктинцима даровао цркву св. Марије у Рожату,
Leonis Marsicani et Petri Diaconi Chronica monasterii Casienensis, MGH
VII, Hannoverae 1846, p. 803. Хрватски краљ Петар Крешимир IV у два
наврата је 1060/62. године обдарио манастир Св. Томе у Биограду у ко
ме су живеле бенедиктинке предвођене опатицом Дабрицом, Kostrenčić,
CD I, p. 96-97 (№ 68), 97-98 (№ 69).
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У јужној Италији бенедиктинци су врло рано пригрлили
култ Св. арханђела Михаила захваљујући утицају светили
шта на Монте Гаргану. Према Књизи приказања око 490. го
дине збила су се три чудесна догађаја. Бик богатог земљопо
седника Гаргана изгубио се приликом повратка са испаше.
Власник и његови пратиоци животињу су пронашли на врху
брда како стоји на улазу у једну пећину. Љутити Гаргано
одапео је на бика отровну стрелу, која му се волшебно вра
тила не озледивши животињу. Убрзо потом удружени Си
понтинци и Беневентанци однели су уз помоћ виших сила
победу над Наполитанцима, који су још увек били пагани,
да би напослетку сам арханђел Михаило извршио консекра
цију речене пећине. Лаврентије Мајоран, епископа Сипон
та, о том чину је био обавештен у сну. Када су се после три
дана строгог поста епископ Лаврентије и верници попели
до врха брда, у пећини су затекли олтар и извор живе воде
која се сливала кап по кап тзв. stilla.6 Према наводима из ње
говог житија, Лаврентије Мајоран био је рођак цара Зенона
(476-491) који му је послао мермер и скупоцене златне укра
се за светилиште.7 Првобитну цркву на Монте Гаргану заи
ста су подигли Византинци у другој половини 6. века. Већ
у 3. веку у Фригији је постојало неколико места на којима
је поштован култ Св. Михаила, што по свој прилици стоји у
вези са легендом о апостолима Филипу и Јовану који су уз
помоћ арханђела начинили извор лековите воде. Култ је убр
зо прихваћен у самом Цариграду, одакле се проширио и на
јужну Италију.8 Св. арханђел Михаило прославља се 8. маја
(приказање у пећини на Монте Гаргану) и 29. септембра.
Mi ka’el на хебрејском значи Ко као Бог. У Старом завету и
Апокалипси арханђел Михаило појављује се у улози врхов
ног ратника који предводи војске анђела верних Богу у бор
би против Сатане и његових демона, тј. побуњених анђела.
У Новом завету додељена му је улога тауматурга који се у
одређено време спушта на воду у бањи Витезди да би је за
таласао и тиме учинио лековитом. Хришћанска традиција
га је касније доживљавала као психопомпа, тј. онога који
предводи душе преминулих у тренутку преласка из једног
у други облик егзистенције. Potentia коју је арханђел Ми
хаило имао над снагама зла и телурским силама створила
је од њега заштитника људског рода од елементарних не
6 Liber de apparitione Sancti Michaelis in Monte Gargano, MGH Scriptores
rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI – IX, p. 540-543.
7 Ex Vita Sancti Laurentii episcopi Sipontini, MGH Scriptores rerum Lango
bardicarum et Italicarum saec. VI – IX, p. 543-545.
8 Piemontese, G. (1999) San Michele e il suo santuario. Via sacra Langobar
dorum, Foggia: Bastogi, p. 13, 21-26.
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погода и разних болести и слабости. Стога се обично при
казује са мачем у десној и теразијама у левој руци. Поред
ијатричких својстава, извор воде на Монте Гаргану је вер
ницима доносио и очишћење од грехова. Тако је ово свети
лиште врло рано постало циљ духовних прегнућа многих
верника, а дуж ходочасничког пута који је водио од Беневен
та до Монте Гаргана тзв. Via Sacra Langobardorum посто
јало је више бенедиктинских манастира и хоспиција, чиме
се овај ред директно укључио у тумачење и ширење култа
Св. арханђела Михаила.9
Акватички симболизам представља важан сегмент у бене
диктинском поим
 ању света и кључни чинилац приликом
избора места за оснивање манастира. Будући старија од Зе
мље по постању, fons et origo многих ствари још in eo tem
pore када spiritus Dei ferebatur super aquas, вода се налази у
самој бити егзистенције.10 Жива вода која извире из стене
слављена је због својих терапеутских својстава, што стоји у
непосредној вези са култом Св. арханђела Михаила.11 Тако
вода поред практичног значаја, стиче статус свепрожимају
ћег симбола. Стога су се бенедиктинци свесно досељавали
на места у близини извора, на обале река, језера и мора, а
није им била страна ни аура острвске издвојености.
Најстарији бенедиктински манастир у крајевима јужно од
Дубровника, подигнут на Превлаци у Тиватском заливу, био
је посвећен управо Св. арханђелу Михаилу. У време њего
вог оснивања у другој половини 9. века култ на Монте Гар
гану био је увелико развијен. Предводник небеских војски,
заштитник од ратних недаћа и природних стихија, таума
тург који уз помоћ воде лечи и ослобађа од грехова морао је
бити лепо дочекан у сеоској средини, прихватљив поклони
цима древне словенске религије и новопокрштенима међу
којима су бенедиктинци обављали мисионарску делатност.
Манастирски комплекс импозантних размера, који су чини
ли тробродна базилика са звоником, зграде за становање,
радионице и друге просторије економске намене, уздизао се
на полуострву које се повремено претварало у оток оста
вљајући утисак изолованости. Са морске стране манастир је
био теже уочљив будући да су га заклањале издужене форме
острва Свети Габријел (данас Свети Марко). Поред повољ
них климатских услова и плодног земљишта погодног за уз
гој маслина и винове лозе, бенедиктинци су на овом месту
9 Исто, стр. 13, 106-109,117-118, 159-163; Niola, M. (2007) I Santi patroni,
Bologna: Il Mulino, 56-61.
10 Упоредити: Elijade, M. (2004) Sveto i profano priroda religije, Beograd:
Alnari – Tabernakl, str. 95-99.
11 Piemontese, San Michele, p. 13, 15.
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затекли остатке римске виле и хришћанске базилике из Ју
стинијановог времена, чиме су остварили континуитет култ
ног места. Свети Михаило је представљао сакрализовани
простор унутар аграрног подручја које су чинили пространа
грабљаска равница и обронци Врмца и Луштице. Остале бе
недиктинске настамбе постављене су радијално у односу на
превлачку опатију. Свети Лука у Кртолама и Свети Никола
Петранички налазили су се на Луштици, Свети Петар Гра
дачки на обронцима Врмца, на супротној страни залива у
данашњој Бијелој био је Свети Петар, док се на излазу из те
снаца Вериге на мањем острву уздизао Свети Ђорђе. Пада у
очи да су бенедиктинска станишта заузимала стратешке тач
ке са којих је било могуће контролисати пловни пут од Кум
борског рата до улаза у Которски залив. У време присуства
бенедиктинаца од 9. до 11. века подручје Тиватског залива и
Грбља било је, по свој прилици, релативно добро насељено.
Радило се о граничном појасу између Дукље и Травуније,
односно Србије, који је, премда под влашћу српских кне
жева, гравитирао ка византијском Котору, што је подухвату
бенедиктинаца давало посебан значај.
Други бенедиктински манастир посвећен Св. арханђелу
Михаилу налазио се у самом Котору. Његов опат Петар при
суствовао је свечаности освећења катедрале св. Трипуна
19. јуна 1166. године.12 Манастирску цркву представљала
је тробродна базилика са пет попречних травеја подигнута
у 9. или 10. веку. Током археолошких ископавања 1982/83.
године пронађени су остаци камене олтарске преграде, че
твртастог стубића који је придржавао првобитну свету тр
пезу, синтронона, као и фрагменти натписа и живописа са
приказом низа светитеља у орнату, што све потиче из зрелог
прероманичког периода. Кроз јужна врата се, по свој прили
ци, улазило у веће двориште са комплексом манастирских
зграда. Првобитна црква Св. Михаила вероватно је посто
јала до средине 14. века када је порушена у неком од јачих
земљотреса. На њеном мету подигнута је нова црква мањих
размера која постоји и данас.13 Свети Михаило представља
једини мушки бенедиктински манастир на подручју Котор
ске епископије који је подигнут унутар градских бедема. Бе
недиктинско монаштво у начелу није било везано за градску
средину и урбани начин живота. Свети Михаило Которски
12 Smičiklas, T. (1904) Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Sla
voniae II, Zagreb: JAZU, p. 102 (№ 98).
13 Čubrović, Z. (1983-1984), Crkva Svetog Mihaila u Kotoru, Godišnjak Po
morskog muzeja u Kotoru br. 31-32, Kotor: Pomorski muzej, str. 151-159;
Мартиновић, Ј. (1995) Сто которских драгуља, Ријека Црнојевића:
Ободско слово, стр. 71-74.
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је вероватно запустео још током 13. столећа, док је његов
храм претворен у парохијску цркву. У најстаријим котор
ским судско-нотарским књигама (1326-1337) у више навра
та поменут је презвитер Јован („dompnus Iohannes, abbas et
rector ecclesie sancti Michaelis de Cataro”).
Бенедиктински манастир чији је патрон у почетку био св.
Михаило а потом Пресвета Богородица подигнут је на по
луострву Ратац које раздваја Сутоморски залив од Барског
сидришта контролишући пловни пут од Црног рта на северу
до рта Волујице на југу. Поглед према пучини је потпуно
отворен. У залеђу се пружају Спичанско и Барско поље које
Ратац у физичком и симболичком смислу надвисује. У непо
средној близини постоји текућа вода, која осим практичне
примене има јасан симболички значај због својих ијатрич
ких и пурификаторских својстава. Приступ са мора отежа
вају стрме стене, али га истовремено омогућава природно
пристаниште заклоњено од јаких ветрова са пучине. На око
сат времена хода (око 3 km) налази се већи урбани комплекс
– стари град Бар.14 Тако је Ратачка опатија готово досегла
идеални модел сажимајући јединство потреба бенедиктин
ске заједнице у односу на себе саму и свет који је окружује
– континуитет култног места, узвишење које побуђује осе
ћај издвојености у односу на mundus, али са кога је могуће
надзирати копнене прилазе и морске путеве, довољно слат
ке и обиље слане воде, аграрно окружење погодно за узгој
воћа, поврћа и лековитог биља и близина градског центра.
Ратачка опатија је неколико столећа била расадник култур
них образаца који су у великој мери допринели уобличава
њу микрокосмоса у чијем се средишту налазила.
Најстарији сакрални објекат на Ратцу, посвећен Св. арханђе
лу Михаилу, представља црква C, једнобродна грађевина у
облику издуженог правоугаоника издељеног на четири тра
веја, зидана од притесаног камена. Поред западног портала
постојала су још два накнадно отворена улаза. Кроз врата на
јужном зиду улазило се у сакристију, док је улаз на северној
страни водио према комплексу зграда са клаустром који је
постепено изграђиван вероватно све до почетка 14. столећа.
Ратачки Свети Михаило припада типу једнобродних црка
ва код којих је кровна конструкција са куполом ослоњена
на прислоњене бочне лукове. Овај стил потиче са егејских
острва, грчки монаси су га пренели у јужну Италију, одакле
се заједно са другим византијским утицајима ширио према
дукљанским странама и Далмацији. Ратачка црква C веома
14 Бошковић, Ђ. и Кораћ, В. (1956-1957) Ратац, Старинар бр. 7-8, Београд:
Археолошки институт, стр. 39.
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подсећа на цркву San Angelo al Monte Raparo у Базилика
ти, такође посвећену Св. Михаилу, коју су према предању
градили василијанци крајем 10. или почетком 11. века. Из
нете чињенице упућују на закључак да је најстарији храм
ратачког комплекса подигнут почетком 11. столећа. Могуће
да је на истом месту постојала још старија сакрална грађе
вина са које потичу фрагмент архитравне греде (102 С) и ко
мад пластике са стилизованом пузавицом у трочланом пре
плету пронађен у мору недалеко од Ратца, који делују веома
архаично и упућују на 9. евентуално 10. столеће.15
У другој половини 13. века на Ратац је приспела икона Мај
ке Божје што је довело до промене титулара. Од тог времена
култ Св. арханђела Михаила полако пада у заборав. Нема
података о месту где је поменута икона израђена, времену
и околностима транслације, нити о томе шта је тачно при
казивала. Овенчана славом Чудотворице, ова реликвија је
привлачила велики број верника који су у Ратачку опатију
долазили из разних крајева. Можда је управо ходочаснич
ки полет представљао разлог због кога је краљица Јелена,
супруга Уроша I, манастир богато даривала, чиме је допри
нела развоју новог култа. Пола века касније, 1347. године,
у време опата Павла Руђеровог отпочела је изградња веле
лепне базилике која је заувек остала недовршена. Богоро
дичина икона се вероватно уздизала над главним олтаром.16
Појава Богородичине иконе и промена патрона Ратачке опа
тије представљају одраз далеко ширих духовних кретања,
посебно у медитеранским зонама. Измена обредне праксе
која је подразумевала да свештеник у току служења евхари
стије стоји окренут леђима, допринела је развоју маријанске
побожности будући да су од тога доба на олтаре поставља
не слике које су углавном представљале Марију са малим
Христом. Поред тога, појачано интересовање за Богомај
ку било је директно условљено развојем индивидуалне
побожности неговане у оквирима породичног дома и малих
заједница које су окупљале појединце повезане родбинским,

15 Исто, стр. 41-45. О стилским карактеристиама једнобродних цркава са
куполом још видети: Кораћ, В. Црква св. Луке. Структура, облици, стил,
у: Црква св. Луке кроз вјекове, приредио Кораћ, В. (1997), Котор: Српска
православна црквена општина Котор, стр. 65-66.
16 Brajović, S. (2006) U Bogorodičinom vrtu. Bogorodica i Boka Kotorska –
barokna pobožnost zapadnog hrišćanstva, Beograd: Plato - Filozofski fakul
tet Univerziteta u Beogradu, str. 16-19. Краљ Милутин је повељом издатом
у Котору 15. марта 1306. године Ратачкој опатији потврдио поседе које
јој је својевремено даривала његова мајка краљица Јелена; МарјановићДушанић, С. (2002), Повеља краља Милутина опатији Св. Марије Ратач
ке, Стари српски архив бр. 1, Београд: Филозофски факултет, стр. 13-29.

226

КАТАРИНА МИТРОВИЋ
пријатељским и другим чврстим везама.17 Ратачка опатија
налазила се на путу који је Богородичина кућа прешла у
мају 1291. године, када се на чудесан начин из Назарета, под
влашћу неверника, преместила у истарски Трсат, одакле је
три године касније ишчезла да би се волшебно појавила нај
пре у граду Реканати, а потом и у Лорету у коме се трајно
настанила. Лорето је из тог разлога убрзо постао значајан
ходочаснички центар, алтернатива Светој земљи у тренутку
када се крсташка идеја нашла на заласку.18 Итинерар ходо
часничких прегнућа заснован на концепту Deus – Angelus –
Homo био је на тај начин допуњен увођењем емблематичног
израза маријанског култа.19
Када се размотри култуална ситуација у Беневенту, Апу
лији и другим јужноиталијанским покрајинама, стиче се
утисак да су бенедиктинци на подручје Которске епископи
је и Барске митрополије пренели култове Девице Марије,
Св. арханђела Михаила, Св. апостола Петра, Христа Спаса
и наравно Св. Бенедикта, док су у новом окружењу прихва
тили источне светитеље – свете ратнике Срђа, Вакха и Ђор
ђа, као и св. Николу од краја 11. столећа. У јужној Италији
је постојало неколико бенедиктинских манастира посвеће
них Св. Софији, али је у питању била једна од римских му
ченица, док је опатија надомак Дања по свој прилици била
посвећена Божанској Премудрости, што указује на јак ви
зантијски утицај. Избор култова говори у прилог тези да су
се бенедиктинци у прво време прилагођавали потребама
византијских власти и затеченим политичким, друштвеним
и културним моделима, што је била претпоставка њиховог
успеха у мисионарским подухватима. Као што је досад ви
ше пута истакнуто, култ Св. арханђела Михаила био је у том
погледу прикладан и стога посебно негован међу припадни
цима овог монашког реда.

17 Исто, стр. 17-18.
18 Novak, Z. (2011) Utjecaj kulta Blažene Djevice Marije na neke aspekte po
božnosti na istočnoj jadranskoj obali u razvijenome i kasnome srednjem vije
ku, Croatica christiana periodica br. 67, Zagreb: Institut za crkvenu povijest
Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, str. 13-14.
19 Идеални ходочаснички програм подразумевао је да појединац обиђе
Свету Земљу, тј. места на којима је Христос боравио током свог земаљ
ског живота (Deus), светилиште на Монте Гаргану (Angelus), после чега
би се запутио до Рима и Светог Јакова од Компостеле у Галицији сле
дећи путеве којима су ходили апостоли Петар, Павле и Јаков Заведејев
(Homo). Упоредити: Piemontese, San Michele, p. 118.  
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THE CULT OF SAINT ARCHANGEL MICHAEL AMONG
BENEDICTANS IN THE AREA OF BAR MITROPOLY 
AND KOTOR EPISCOPACY
SOCIAL AND CULTURAL CONDITIONS 
(9TH – 13TH CENTURY)

Abstract
In the middle of the 9th century, the Benedictan order was on the
rise in South Italy. Since the end of the 8th century, Montecasino has
been the champion of cultural revival, and a network of abbeys has
been established across the regions of Benevento, Puglia, Campania,
Calabria and other regions. Members of this order, within European
borders, were reputed missionairies who contributed greatly to the
christianisation of many Germanic and Slavic peoples. However, the
Benedictans from South Italy had suffered attacks by the Saracenes
and other invadors who raided and plundered their monasteries, which
culminated with their conquer of Montecasino in 883AD. Because
of the strengthening of the Byzantine rule, the conditions on the east
Adriatic coast seemed far more suitable and stable for life of monastery
communities. Also, Slavic population settled back to Byzantine
cities, and slowly, they moved towards the coastline zones, building
good relations with the urban Roman population. The Slavs had still
worshiped old gods or were only partly christianized. In addition to
being respected as successful missionaries, the Benedicants raised their
monasteries in rural communities close to main roads and city centers,
while their way of life fitted in the mentality and habits of an aggrarian
society. Christianisation of the Slavic population enabled spreading of
cultural models from the city centres under the Byzantine rule, which
lead to strenghtening of ideological positions and fortification of their
factual rule. On the other side, the Holy See looked benevolently on
these efforts, since the Benedictans almost unnoticably contributed
to strenghtening of the Roman Church positions in Dalmatia. The
Benedictans took their missonary endevours seriously, as we can see
from a very smart selection of the cults of saints - primarily patrons of
big abbeys.
Кey words: Benedictans, Byzantine cities, Slavs, christianisation, cults
of saints, St Archangel Micheal
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КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ У 
ДИГИТАЛНОМ СВЕТУ
Сажетак: Дигитализација културног наслеђа подразумева ства
рање мултимедијалних база података којима се омогућава очува
ње културних добара и њихово представљање. Тиме културна ба
штина постаје доступна стручној и широкој јавности у устано
вама културе и/или преко интернета. Са становишта корисника,
најзначајније карактеристике дигитализованих културних добара
и online услуга културних установа су интерактивност и персо
нализованост. У првом делу рада приказане су могућности које
пружа дигитализација за очување и представљање културног на
слеђа. У другом делу рада разматрају се технолошки, друштвени,
економски и културни чиниоци који утичу на избор садржаја и до
ступност дигиталних културних добара публици. На крају се ука
зује на проблеме и ограничења дигитализације културног наслеђа.
Кључне речи: културно наслеђе, дигитализација, ИКТ, дигитал
но наслеђе

Увод1
Неколико је повода да се разматра начин на који ширење ин
формационо-комуникационих технологија (ИКТ) утиче на
очување и доступност културног наслеђа. Прво, демограф
ске, економске, друштвене и еколошке промене угрожавају
очување материјалних добара, језика, усмених традиција,
1 Саопштење са скупа Традиција, модернизација и идентитет 3: Дијалог
култура и партнерство цивилизација на Балкану, одржаног на Фило
зофском факултету у Нишу 24-25. маја 2013. године. Рад је припремљен
у оквиру реализације пројекта Традиција, модернизација и национал
ни идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција
(179074), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, а реализује Центар за социолошка истражи
вања Филозофског факултета у Нишу.
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обичаја и слично. У којој мери нове технологије могу да
допринесу ублажавању ових проблема, очувању и заштити
културног наслеђа? Други повод се може наћи у самом пој
му културног наслеђа – оно није само наслеђе прошлости,
већ и нешто са чим се живи и што остављамо будућим ге
нерацијама (УНЕСКО). Из тога произилази не само могућ
ност, већ и потреба, да се културно наслеђе укључи у нове
начине комуникације и тако интегрише у живот људи којима
је употреба нових технологија саставни део свакодневних
активности. Треће, једна од дебата које се воде поводом гло
бализације односи се на промене у култури – да ли глобали
зација води културној хомогенизацији или афирмацији кул
турне разноврсности. Интензификација односа на глобал
ном нивоу2 омогућава приступ културним добрима из свих
делова света, али те могућности нису равномерно распоре
ђене – токови информација, добара, људи и капитала не теку
реципрочно између богатих и сиромашних, великих и ма
лих. У којој мери различита друштва могу да искористе мо
гућности које нове технологије пружају за „интернациона
лизацију” своје културе – представљање културних добара,
њихову препознатљивост и доступност светској публици?
Да ли је у садашњим економским, технолошким и култур
ним односима могуће стварање глобалног мозаика култура
или је пак реч о културној хегемонији која потискује „мале”
културе не само са светске позорнице већ и у друштвима у
којима су настале?
У првом делу рада приказане су могућности које пружа ди
гитализација за заштиту и представљање културног наслеђа.
У другом делу рада разматрају се технолошки, друштвени и
културни чиниоци који утичу на избор садржаја и доступ
ност дигитализованих облика културних добара публици.
На крају се указује на проблеме и ограничења дигитализа
ције културног наслеђа.

Дигитализације културног наслеђа
Под дигитализацијом се не подразумева само превођење у
електронски облик културних добара већ је реч о „свеобу
хватном процесу стручне обраде и организације тог матери
јала (путем развоја како програмске тако и физичке мреже
информационих система, њиховог адекватног повезивања
и представљања кроз мултимедијалне презентације) ко
ји се, под одређеним условима, ставља на увид стручној и

2 Гиденс, Е. (1998) Последице модерности. Београд: Филип Вишњић,
стр. 69.
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широкој јавности.”3 Дигиталну форму добија грађа из би
блиотека, музеја, архива, као и научна грађа (часописи,
књиге, базе података). Нове технологије такође омогућавају
израду модела, симулације материјалних културних добара
у виртуелној стварности (на пример, виртуелне реконструк
ције објеката из прошлости). Дигиталне форме праћене су
метаподацима (време, место настанка, установа у којој се
чува оригинал и слично) и софтверским алатима који омо
гућавају различите активности корисника. Дигитализација
поред тога подразумева и прикупљање, складиштење и си
стематичну организацију садржаја. Приступ овим садржа
јима је могућ у установама културе и/или преко интернета.
Са становишта публике, најзначајније карактеристике ова
ко презентованог културног наслеђа су интерактивност и
персонализација.
Поред дигитализације, ИКТ мењају начин рада у култури:
представљање културних установа, промовисање културних
догађаја, умрежавање у циљу ефикасније сарадње, пружа
ње услуга online, комуникацију са корисницима и прила
гођавање услуга потребама и склоностима појединачних
корисника.
Сврха дигитализације културног наслеђа је вишеструка.
Прво је очување и заштита културних добара. Замена ори
гинала дигиталним верзијама омогућава заштиту постоје
ћих фондова библиотека и архива од оштећења услед честе
употребе (новине, стари рукописи). Дигитални објекти се не
оштећују употребом и може их користити већи број поједи
наца истовремено.
Дигитализација омогућава бележење и прикупљање разно
врсне грађе. Без много трошкова и релативно брзо могу се
забележити у мултимедијалној форми традиције малих за
једница које убрзано нестају пред налетом модернизације.
Непосредно бележење звука, покрета, слика (језик, игра,
музика, ношња, обичаји, свакодневни живот, рад) омогућава
да се очува сопствена интерпретација и вредновање заједни
це и тако смањи уплив тумачења и предрасуда истраживача.
Поред тога, дигитализација доприноси очувању језичке ра
зноврсности, посебно очувању језика малобројних заједни
ца који су пред нестајањем, укључујући и језике који немају
писмо.
Уместо ретких мемоара значајних личности, сада је могуће
бележити усмене историје – сећања на прошлост старијих
3 Огњановић, З. (2002) Национални центар за дигитализацију, Преглед
Националног центра за дигитализацију, бр. 1/2002. Београд: Национал
ни центар за дигитализацију.
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људи, како оних који су имали значајну улогу у појединим
догађајима, тако и „малих људи”.4 Слично је и са записи
ма из свакодневног живота породица и појединаца. „Када
су прикупљени у колекцију, материјали као што су аматер
ске фотографије и кућни видео нуде значајно сведочанство
свакодневног живота појединих етничких група или сео
ског живота или неког урбаног гета у одређеном времен
ском тренутку. А када ове колекције постану део збирки
културних установа, оне почињу да трансформишу научна
истраживања”5.
Двадесети век карактерише аудиовизуелно памћење које ни
је ускладиштено од стране одређених установа памћења већ
је расуто код корисника, твораца и слично. Значајaн део тог
материјала већ је нестао6 или је недоступан широкој публи
ци због застарелости носилаца записа и уређаја за њихову
репродукцију. Ови записи се могу дигитализовати чиме се
први пут у историји стварају аудиовизуелна сведочанства о
једној епохи.
Дигитализација омогућава да се велика количина садржаја
које стварају организације (владе, предузећа, јавне службе)
кроз своје активности (документација, финансијске тран
сакције) сачува као историјска грађа за будућа истраживања.
Друга сврха дигитализације је представљање културног на
слеђа. Културно наслеђе се представља на организован и
структурисан начин – дигитални објекти праћени су описом,
линковима повезани са одговарајућим садржајима; кори
сници могу да листају, увеличавају или умањују, штампају.
Умрежавањем настају јединствене приступне тачке са којих
се може приступити културном наслеђу ускладиштеном у
различитим установама памћења. Тако се, на пример, преко
сајта националне библиотеке могу претраживати каталози
свих библиотека у земљи или, преко јединственог портала
културног наслеђа, приступити дигиталним збиркама како
4 Поводом стогодишњице почетка Првог светског рата Европска дигитал
на библиотека је, поред других активности, омогућила корисницима да
достављају дигиталне верзије сведочанстава о Великом рату (материјал
них предмета, сећања, породичних историја и слично): Europeana (2013)
Your Family History on World War One (http://www.europeana1914-1918.
eu/en).
5 Besser, H. Archiving large ammounts of Individually-created Digital Con
tents: Lessons from archiving the Occupy Movement, in: UNESCO The
Memory of the World in the Digital Age, Conference Procedeengs (2012),
pp. 1432-3.
6 Опширније: Frick, C. Seeing, Hearing and Moving Heritage: Issues and
Implications for the World’s Audiovisual Memory in the Digital Age, in
UNESCO The Memory of the World in the Digital Age, Conference Procede
engs (2012), pp. 897.
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националног културног наслеђа тако и завичајним дигитал
ним збиркама похрањеним у библиотекама, музејима, архи
вама. Европска електронска библиотека и Светска дигитал
на библиотека проширују могућности приступа културној
баштини на међународном нивоу. Преко „светске мреже”
национално културно наслеђе представља се свету.
Културна добра која нису доступна публици из одређених
разлога – у приватним су колекцијама, није их могуће изла
гати због заштите – постају доступна у дигиталном облику.
Културна добра која су у прошлости пренета у иностранство
као последица освајања и/или моћи новца могу на овај на
чин да се „врате” у средину уколико није могуће у физичком
облику.7
Развој интернета пружа могућности да шира публика има
приступ културним добрима превазилазећи временско-
просторна ограничења. „Што се тиче простора и времена,
библиотеке више нису зграде за које треба одвојити време и
превозно средство да би се до ње стигло у задатом радном
времену, него су сервиси и ресурси доступни у сваком тре
нутку на сваком месту и за сваку потребу, дакле и у учиони
ци и у радној соби и у канцеларији и у конференцијској сали
и у мобилном телефону и тако даље”.8 Могућности истовре
меног приступа великог броја корисника смањује трошкове
представљања културних добара за појединце, образовне и
научне установе. У том контексту је посебно значајна диги
тализација научне грађе (часописи, књиге, базе података) и
њихова доступност online што омогућава научну комуника
цију, а отворени приступ снижава трошкове упознавања са
најновијим научним достигнућима. С обзиром на то да су
деца и млади најмање упознати са културним наслеђем, а
већина их користи интернет, дигитализација и online при
ступ представљају погодна средства за приближавање кул
турног наслеђа младима, укључујући и примену у образов
ном процесу. При том се, осим специјализованих сајтова
установа памћења, могу користити и популарне платформе
и мреже (као што су Youtube, Facebook и слична).9
7 Неколико средњовековних рукописа, међу којима је и Никољско јеван
ђеље, враћено је у дигиталном облику у Србију из приватне колекције у
Даблину. Неколико институција у Србији сада поседује дигиталне копи
је рукописа које могу да се користе у образовне сврхе, за истраживања
и слично (опш. Оташевић, Д. (2005) Никољско јеванђеље: од оригинала
до дигиталне копије. Глас библиотеке број 12. Чачак: Градска библиоте
ка „Владислав Петковић Дис”, стр. 33-46).
8 Угричић, С. (2010) Адаптација, еволуција, револуција, Култура број
129, Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 18.
9 Пренски (Prensky) истиче да су данашњи студенти цео свој живот про
вели у окружењу нових технологија и да је њихов начин мишљења и
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Представљањем на интернету културно наслеђе и услуге
културних установа (нпр. библиотека) приближавају се гру
пама које из различитих разлога имају мање могућности за
приступ (становништво руралних области и удаљених реги
она, старији, особе са инвалидитетом и слично). Још једна
категорија становништва може бити циљна група дигитали
зације – мигранти. Национална културна добра и локална
баштина дигитализацијом и online приступом постају до
ступни дијаспори у свету у коме електронски медији и ма
совне миграције призивају/намећу „рад имагинације”.10
Дигитализација културног наслеђа повезује глобално и ло
кално, омогућава очување и презентовање локалног култур
ног наслеђа и афирмацију локалних традиција и историјске
грађе – локална културна баштина излази из завичајних
одељења библиотека и архива.11
На основу наведеног може се закључити да дигитализација
културног наслеђа представља савремено средство оствари
вања циљева културне политике. „Стари циљеви културних
политика постижу се новим средствима”.12 Интернет пре
зентације културних установа (презентације музеја, online
електронски каталози библиотека) повећавају учествовање
становништва у културном животу. Мења се и начин пру
жања услуга културних установа. Дигиталне библиотеке, на
пример, омогућавају корисницима претраживање електрон
ских каталога, обавештавање о новинама, наручивања пу
бликација, коришћење извора у електронској форми, а умре
жавањем и приступ другим библиотекама.13 Нова каракте
ристика приступа културном наслеђу јесте интерактив
ност. Различити софтверски алати (блог, вики, оцењивање,
РСС) омогућавају да пасивни корисници постану активни
учења другачији него код старијих генерација (укључујући и генерацију
њихових наставника). Зато је потребно да се промени методологија и
садржај наставе на универзитетима и да се користе нови облици кому
никације и учења који ће бити примерени карактеристикама нових ге
нерација „дигиталних домородаца” (Prensky, M. (2001) Digital Natives,
Digital Immigrants, On the Horizon Vol. 9, No 5. October 2001, pp. 1-6).
10 Ападурај, А. (2011) Култура и глобализација. Београд: Библиотека XX
век, Круг, стр. 16.
11 Опширније Трифуновић, Б. (2010) Завичајне дигиталне библиотеке,
Култура бр. 129. Београд: Завод за проучавање културног развитка,
стр. 155-181.
12 Вукићевић, В. (2011) Дигитализација културног наслеђа у функци
ји остваривања циљева културне политике, Култура бр. 130. Београд:
Завод за проучавање културног развитка, стр. 166.
13 Опширније о дигиталним бибилотекама у тематском броју часопи
са Култура бр. 129. (2010), Београд: Завод за проучавање културног
развитка.
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учесници који могу да коментаришу, вреднују, размењују
искуства, постављају сопствене садржаје, стварају вирту
елне заједнице. Упоредо с тим, приступ је персонализован
– на основу ранијих претраживања „понуда” се прилагођава
претпостављеним склоностима и интересовањима корисни
ка. Све ово омогућава лакши и бржи приступ   и пријатно
искуство корисника.
Истичући да културна баштина није у прошлости већ у са
дашњости, Угричић наводи да она мора да буде извучена
из прошлости, реанимирана, представљена и контекстуали
зована: „Јер истрајавање само на чињеници и статусу кул
турног добра из прошлости није довољно, то је тек полазна
позиција за креацију, установљење и интеракцију с контек
стом. А контекст може бити вишеструк: локални, регионал
ни, интернационални; историјски, едукативни, уметнички,
верски; политички, економски, туристички; институционал
ни, ванинституционални, медијски, технолошки; итд”.14 На
тај начин, не само да се дигитализацијом остварује могућ
ност очувања и доступности културног наслеђа, већ и нови
начини његовог доживљавања и интерпретације.
Дигитализација културног наслеђа подразумева економска
улагања у опрему и оспособљавање кадрова. Међутим, ова
улагања доприносе на дуже стазе економској одрживости
установа памћења као и смањењу трошкова у образовним и
научним установама уз побољшање квалитета образовања и
истраживања, подстицање туризма и тако даље.   
Осим дигитализације постојећег културног наслеђа у по
следњих неколико деценија створена је велика количина
различитих садржаја у изворно дигиталној форми (дигитал
но наслеђе, born digital) па се поставља проблем њиховог
очувања.15 Дигитално наслеђе се састоји од јединствених
ресурса људског знања и изражавања и обухвата култур
не, образовне, научне и административне ресурсе, као и
техничке, правне, медицинске и друге информације које су
створене дигитално или су претворене у дигитални из ана
логног облика.16 Уколико је објекат настао у дигиталној фор
ми, не постоји ниједан други формат постојања. Проблем
је утолико актуелнији што дигиталне форме карактерише
14 Угричић, С. (2007) Култура и човек дематеријализације, Гласник На
родне библиотеке Србије бр. 1. Београд: Народна библиотека Србије,
стр. 148.
15 УНЕСКО је 2003. године донео Повељу о заштити дигиталног наслеђа
у којој се указује на ризик од губљења дигиталних садржаја и истиче
корист за садашње и будуће генерације од очувања дигиталног наслеђа
(UNESCO (2003) Charter on the Preservation of the Digital Heritage).
16 Исто.
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нестабилност и неизвесност у погледу трајања. Разлози за
ограничено трајање дигиталних објеката су: ограничено
трајање физичких носилаца дигиталних записа, несталност
складиштења на интернету, застаревање софтвера и хардве
ра, непостојање законске регулативе, приватно власништво
над платформама где су складиштене дигиталне творевине.
Технолошке промене су тако брзе да институционални одго
вор заостаје за њима. Циљ мера које се спроводе за очување
дигиталног културног наслеђа јесте да оно остане доступно
публици у будућности.

Друштвени, економски и
технолошки аспекти дигитализације
Два питања се могу поставити у вези са дигитализацијом
културног наслеђа и представљања преко интернета: садр
жаја и приступа. Прво питање односи се на то који се са
држаји дигитализују и који су доступни преко интернета.
Друго питање односи се на могућности приступа – ко може
да има приступ дигитализованом културном наслеђу.
Критеријуми за избор садржаја који ће бити дигитализова
ни су: највреднија грађа, најугроженија, највише коришћена
грађа, примереност оригинала за квалитетну дигиталну ре
продукцију, особине оригинала и могућност приступа диги
талној грађи.17 Три питања се постављају: шта настојите да
очувате (не само које објекте, него и које особине објеката),
зашто настојите да очувате то (за које сврхе – памћење или
употребу) и колико напора је потребно за очување (колико
информација сачувати, да ли се тежи очувању само поједи
начних објеката или и односа међу објектима).18
Дигитализовани садржаји могу бити доступни стручној или
широкој јавности; уколико су намењени широкој јавности,
теоријски могу им приступити сви који користе услуге од
ређене културне установе непосредно или преко интернета.
Могућности које пружа дигитализација морају се посма
трати у контексту карактеристика технологије, друштвених
услова и специфичности културних садржаја који се диги
тализују.   У наставку рада биће приказано на који начин
ови чиниоци утичу на селекцију и приступ дигитализованој
културној баштини.
17 Према Вукићевић, Д. (2010) Нова улога, значај и могућности завичајних
фондова у ери интернета и дигитализације грађе, Култура бр. 129, Бео
град: Завод за проучавање културног развитка, стр. 149-150.
18 Thibodeau, K. Keynote: Wrestling with Shape-Shifters. Perspectives on Pre
serving Memory in the Digital Age in: UNESCO The Memory of the World
in the Digital Age, Conference Procedeengs (2012), p. 20.
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Развој технологије омогућава, прво, техничка решења за
дигитализацију и online приступ културном наслеђу. Ши
рење широкопојасног интернета ствара услове за примену
медијски богатих, интерактивних апликација, бржи пренос
информација и комуникацију у реалном времену, а тиме и
пријатан доживљај корисника. Неке од тенденција у развоју
нових технологија, као што је рачунарство у облацима, омо
гућавају смањење трошкова за опрему потребну за дигита
лизацију. Слично томе, умрежавање културних институција,
размена искустава и ефикасна техничка сарадња међу њима
омогућавају да се, уз смањење трошкова, стварају специ
фичне и локалне дигиталне библиотеке и репозиторијуми.
Технолошке иновације и инфраструктура неравномерно се
шире како на глобалном нивоу (између развијених и зема
ља у развоју) тако и унутар друштава (регија, слојева, де
мографских категорија). Нове технологије омогућавају
умрежавање. Међутим, мреже укључују, али у исто време и
искључују.19 Говори се о новим поделама које прате већ по
стојеће неједнакости (поделама на оне који имају и оне који
немају информације), о информационом сиромаштву које у
неразвијеним земљама има различите облике,20 дигиталним
поделама и дигиталним неједнакостима.21
Сиромашне земље немају развијену информациону инфра
структуру, кадрове и могућности да издвајају значајна сред
ства за модернизацију културних установа. У исто време,
управо у овим земљама је културно наслеђе угрожено због
недостатка финансијских средстава и неразвијене мреже
установа памћења. Дигитализација може да помогне да се
ублаже материјална, економска и технолошка ограниче
ња и да се културно наслеђе заштити и учини доступним
стручној и широј јавности.
Дигитална подела у оквиру друштва такође утиче на могућ
ности очувања и приступа културном наслеђу. Неразвијени
региони и заједнице без одговарајућих подстицаја нису у
могућности да културна добра и историјску грађу очувају
19 Опшриније о неједнакостима у информационом друштву у: Castells, M.
(2000) Informacijsko društvo. Ekonomija, društvo i kultura. Svezak I. Uspon
umreženog društva. Zagreb: Golden marketing.
20 Hanna, нав. пр. Котлица, С. (1996) Информационо-технолошка парадиг
ма и економски развој. Београд: Институт економских наука, стр. 42.
21 Опширније: DiMaggio, P, Hargittai, E. (2001) From the ‘Digital Divide’ to
‘Digital Inequality’: Studing Internet Use as Penetration Increases, Working
Paper Series 15, Princeton University, Center for Arts and Cultural Policy
Studies; Стојић, Г. (2008) Интернет и друштвене неједнакости, у: Нау
ка, култура и идеологија, том II, Бања Лука: Филозофски факултет, стр.
147-157.
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и представе у дигиталној форми. Дигитална подела утиче
не само на то који ће садржаји бити доступни већ и ко ће им
имати приступ. Постојеће друштвене неједнакости репро
дукују се и у дигиталној сфери – старији, сиромашни, ста
новници руралних области, мање образовани, имају мање
материјалних и техничких могућности и вештина које би им
омогућиле приступ виртуелним музејима, дигиталним би
блиотекама и слично. Са друге стране, управо су установе
културе (посебно библиотеке) препознате као важан чини
лац у превазилажењу дигиталне поделе у друштву (на при
мер, бесплатни приступ интернету у библиотекама).
Обрасци технолошког и економског развоја снажно утичу
на дифузију културних садржаја. Последице глобализаци
је и ширења нових технологија покренуле су теоријске и
политичке дебате о судбини националних култура (посеб
но „малих”) у условима када западна култура продире у све
области живота и све делове планете. Један од показатеља
јесте и доминација енглеског језика у медијима, пословној
комуникацији и популарној култури – енглески се, као ла
тински у средњем веку, јавља као lingua franca.22 Путања
развоја нових технологија утицала је на то да језичка разно
врсност у свету не буде изражена кроз равномерну/пропор
ционалну заступљеност језика на интернету и коришћењу
ИКТ технологија. За коришћење великог дела садржаја са
интернета потребно је познавање енглеског језика што опет
подразумева одређени културни капитал. Корисници из ма
лих и сиромашних друштава су у неповољном положају јер
је број сајтова и количина садржаја на њиховом језику огра
ничена, посебно уколико је реч о неким специјализованим
садржајима.
Међутим, процес ширења нових технологија креће се у
правцу раста језичке разноврсности. Удео сајтова на енгле
ском језику се смањује у корист удела сајтова на другим је
зицима. У свету су 2000. године 50% од укупног броја кори
сника интернета били они којима је матерњи језик енглески,
а 2009. године њихов удео се спустио на ¼.23 Поред тога,
развој информационо-комуникационих технологија омо
гућава очување језичке разноврсности на још један начин:
22 Енглески је језик интеркултурне комуникације, односно оруђе комуни
кације које подразумева постојање посебних култура и језика; енглески
је такође језик транснационалне елите, културе Давоса (Хантингтон, С.
(2000) Сукоб цивилизација и преобликовање свјетског поретка, Подго
рица, Бањалука: ЦИД, Романов, стр. 65-70, 62-63).
23 Atkinson, R. D. et all. (2010) The Internet Economy 25 Years after.com.
Transforming Commerce & Life, The Information Technology & Innovation
Foundation, p. 12.
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развој алата за аутоматизовани превод, индексирање, анали
зу текста и обраду говора омогућава комуникацију која пре
вазилази језичке баријере и чини садржаје приступачним
корисницима из било ког дела света, без обзира на то којим
језиком они говоре.24
Проблем глобалних неједнакости може да се посматра и са
супротног становишта, дакле не корисника интернета већ
оних који желе да представе себе на светској мрежи. Техно
лошке и финансијске могућности ограничавају их, а садр
жаји на матерњем језику морају да се преводе и на енглески
да би били доступни корисницима широм света. Посебан
проблем који се јавља у употреби интернета уопште јесте
како учинити да презентација буде „нађена” од стране оних
којима је намењена. Умрежавање и стварање јединствених
портала за приступ донекле ублажавају овај проблем, јер
омогућавају свеобухватно и систематично организовање
грађе.
На ове трендове утиче и политика ИТ компанија. Један од
трендова у развоју технологије (тзв. СЛИМ)25 јесте локали
зација, односно развој апликација које омогућавају дифе
ренцијацију и прилагођавање технологија локалним усло
вима и повезивање са локалним окружењем. Тако су, на
пример, сви значајни софтвери (нпр. Windows) локализова
ни, доступни на српском језику и ћириличном писму, а нај
значајнији претраживач Google је (у свим својим алаткама)
„први потпуно локализован страни Интернет-систем који
поштује земљу-домаћина и тржиште. Корисничко сучеље
је на српском језику у ћириличном писму, баш као налажу
културни стандарди, традиција и закони”26, са могућношћу
истовременог претраживања ћириличних и латиничних сај
това. Зато аутори овај претраживач називају „тихи, поузда
ни пријатељ светских култура”.27 Поред превода увозних
24 EC (2010) The European Agenda for Culture – progress towards shared
goals, p. 22.
25 СЛИМ – социјално, локално, интелигентно, мобилно (WEF, INSEAD
(2011) The Global Information Technology Report 2010-2011, Transformati
ons 2.0, p. 29).
26 Букумировић, С., Стефановић, З. и Смоленски, Н. (2007) Ћирилица и
савремене информационе технологије: стање и перспективе даљег
развоја после доношења Устава, стр. 9. www.rastko.rs/cms/files/bo
oks/4772b6119189e,
27 Исто, стр. 8. Насупрот овој оцени, Гибсон (Gibson) на пример,  критику
је Google да је променио поимање оног што су људи замишљали да ће
вештачка интелигенција бити, јер то није један дискретан и мудар енти
тет, већ двосмерна мембрана филтрираних информација, а успут и једна
од најмоћнијих корпорација света (Gibson, W. (2010) Google’s Earth, The
New York Times, 31. 8. 2010).  
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софтвера, развијени су програмски пакети за обраду текста
на српском језику (коректор, хифенатор, конвертор), елек
тронски речници и слично. Међутим, локализација која се
спроводи од стране мултинационалних компанија из еко
номских разлога не мора увек да се заснива на разумевању
културе неког друштва. Предрасуде, стереотипи, механичко
превођење и површна симболика могу да буду резултат ове
локализације „одозго” без партиципације заједнице за коју
се врши локализација.28
Други тренд у развоју нових технологија је персонализација
– претраживачи и друштвене мреже не приказују садржаје
само према релевантности и хронологији већ усклађено са
„профилом” корисника формираним на основу ранијих пре
трага. С једне стране, персонализација омогућава да се из
мноштва садржаја доступних на интернету издвоје они за
које се сматра да су кориснику најпримеренији и на тај на
чин олакша и убрза претрага. С друге стране, персонализа
ција на тај начин умањује могућности да се појединцу пону
де разноврсни садржаји; уместо да се суочи са различитим
информацијама, изворима, приступима, он се излаже ономе
што иначе жели да види: „„персонализовани” садржаји ства
рају својеврстан симулакрум у коме је корисник непрекидно
изложен аутистичној и импотентној верзији самог себе”.29
Зато велики значај добија образовање корисника – не само
информациона писменост већ и познавање културног насле
ђа које се жели наћи. Слично је и са метаподацима који пра
те дигиталне објекте – да би сместио културни садржај у од
ређени контекст, да би могао да разуме, вреднује, упоређује
и слично, корисник мора да поседује знања о културном и
језичком контексту на који га метаподаци упућују. Овај про
блем се донекле решава хипертекстом и могућношћу даљег
претраживања интернета, али то подразумева мотивиса
ност, време и вештине корисника.
Очување културне и језичке разноврсности у информацио
ном друштву предмет је активности УН, УНЕСКО, ЕУ и на
ционалних културних политика.30 УНЕСКО полази од става
28 Опширније Schäler, R. (2003) The Cultural Dimension in Software Locali
sation, in: Localisation Reader 2003-2004, Limerick, Sandpoint: Localisa
tion Research Centre & MultiLingual Computing, pp. 5-8.
29 Џалто Д. (2012) Пораст образовања у дигиталном добу, Култура бр. 135.
Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 25.
30 Поред већ наведене декларације УНЕСКО-а Повеља о заштити диги
талног наслеђа значајна документа међународних организација које
се односе на очување културне разноврсности у дигиталном свету су:
УНЕСКО (2001) „Општа декларација о културној разноликости”, УНЕ
СКО (2005) „Конвенција о заштити и промоцији разноликости култур
них израза”, ЕК (2006) „Препорука о дигитализацији и онлајн приступу
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да је разноврсност светских култура инхерентна вредност
сама по себи и неопходност савременог друштва.31 У доку
ментима Светског самита о информационом друштву Ује
дињених нација указује се на то да укључивање свих људи
у информациони развој треба да се подстиче коришћењем
локалних језика и заштитом и промоцијом културне разно
врсности и културних идентитета.32 У том смислу се указује
на различите мере којима то треба омогућити (финансијски
подстицаји засновани на принципима солидарности, open
source софтвери итд.). С обзиром на то да култура поста
је све више детериторијализована, изолована национална
политика није довољна већ је потребан „глобални одговор”
на изазове глобализације у области културе, али прилаго
ђен условима историје, традиције, културе и становништва
сваког друштва.33
Поред међународних организација, значајна је улога државе
у остваривању дигитализације културног наслеђа као кора
ка даље у очувању, популарисању и омогућавању присту
па културним добрима. Улога националне стратегије за ди
гитализацију је постављање организационих и техничких
стандарда, решавање питања финансирања и успостављање
правне регулативе.34

Нека отворена питања дигитализације
културног наслеђа
Широка примена информационо-комуникационих техно
логија је релативно нова појава, а њихов брз развој даље
отежава да се јасно сагледају краткорочне и дугорочне по
следице, могућности и ограничења њихове примене. Сама
идеја очувања кроз дигитализацију је у себи контрадик
торна. „Постоји зато инхерентна тензија између дигиталних
информација, које су променљиве, и дигиталне презервације
(очувања) које суштински настоји да очува ствари у месту,

и чувању културног материјала”, ЕК (2007) „Европска агенда за културу
у глобализујућем свету”, ЕК „Дигитална агенда за Европу”, СЕ (2000)
„Декларација комитета министара о културној разноврсности” и тако
даље.
31 Падежанин М. (2011) Културна политика vs глобализација – разноли
кост против униформности, Култура бр. 130, Београд: Завод за проуча
вање културног развитка, стр. 378.
32 WSIS (2005) Tunis Commitment
33 Опширније Падежанин, М, нав. дело.
34 Вукићевић, В. (2011) Дигитализација културног наслеђа у функци
ји остваривања циљева културне политике, Култура бр. 130, Београд:
Завод за проучавање културног развитка, стр. 179.
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без значајнијих промена.”35 Развој хардвера и софтвера врло
брзо чини дигитални запис нечитљивим па се застарева
ње дигиталних носилаца мора имати у виду када се врши
дигитализација (трошкови одржавања, избор техничких ре
шења, нова очекивања корисника, различите сврхе употребе
и тако даље).36
Док је код писаних докумената могућа дигитализација која
има у виду краткорочно и/или средњорочно постојање ди
гиталне форме (јер постоји „материјални оригинал” који се
увек може дигитализовати поново), другачије је кад је реч
о звучним и аудиовизуелним садржајима. Она су стварана
током двадесетог века и материјални носачи ових записа су
застарели и подложни пропадању. Дигитализација у овом
случају мора да води рачуна о томе да ће ускоро остати само
дигиталне копије и у том смислу она треба да буде дугороч
на; слично је и када се бележе усмене традиције. За то је
потребна комплексна технологија, инфраструктура и одго
варајуће институције као носиоци репозиторијума. Услови
за то недостају многим земљама, локалним срединама и ин
ституцијама. Чување у електронској форми намеће питање
средстава за континуирано дугорочно одржавање електрон
ских база и решавање проблема застарелости који је после
дица експоненцијалног развоја нових технологија.37
Свака селекција подразумева да се нешто сачува, а нешто
друго заборави. Kултурнa   политикa одређује критеријуме
избора, приоритете и обим дигитализације. Садржаји који
настају изворно у дигиталном облику постављају проблем
селекције у још једном смислу. Социјални медији стварају
могућности систематског прикупљања и чувања сведочан
става о свакодневном животу, активности влада и докумен
тације друштва. Репозиторијум садржаја који стварају ко
рисници на, на пример, You tube-у може се идентификовати
као „ненамеравана архива” дигитално настале, од стране ко
рисника створене, културне продукције. За разлику од тра
диционалне архиве, њу не одликује ни селекција ни тежња
35 Thibodeau, op. cit., p. 15.
36 „Уосталом, то је једна од одлика нашег времена: сакупљати оно што
технологија настоји да учини застарелим. .. Ми, дакле, још увек можемо
да читамо текст који је штампан пре пет векова. С друге стране, више не
можемо да читамо, па чак ни да видимо, текст уписан на некој дискети
или ЦД-РОМ-у, старом једва неколико година – осим ако у подруму ни
смо сачували старе рачунаре” (Коријер, Ж. К, Еко, У (2011) Не надајте
се да ћете се решити књиге, Чачак – Београд: „Бранко Кукућ” – Градац
К, стр. 18, 19).
37 Bradly, K. Requirements of a Remote Repository, in: UNESCO The Me
mory of the World in the Digital Age, Conference Procedeengs (2012),
pp. 279-280.
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ка очувању садржаја.38 Како извршити селекцију у овом
мноштву грађе?39
Правна и економска питања такође се морају узети у обзир
са ширењем дигитализације културних садржаја. Пробле
ми интелектуалне својине и ауторских права добијају нове
аспекте са развојем информационо-комуникационих техно
логија. Ограничавање приступа у супротности је са идејом о
културној баштини као тековини човечанства, а постављање
дигиталних садржаја често води нарушавању интелектуал
не својине. Са друге стране, кад је реч о дигиталним записи
ма локалних традиција, свакодневног живота и слично, није
лако утврдити ко треба да буде носилац права интелектуал
не својине – локална заједница чији су, на пример, обичаји
забележени, аутор који их је забележио или ИТ компанија
код које је запис ускладиштен.40 Бројни репозиторијуми су
власништво корпорација, које се руководе економским ин
тересима, популарне платформе (на пример You tube-а) мо
гу да нестану ако тако одлучи власник. У том случају поста
вља се питање: „Куда би отишао тај садржај?” „Ко би могао
да му приступи?”41 Слично је и са часописима и књигама
у електронској форми. Путем претплате библиотеке омо
гућавају приступ читаоцима, али приступ зависи од треће
стране (издавача, корпорације) која може из неког разлога
да престане да пружа ову услугу (отказивање претплате, га
шење предузећа нпр.). И ако оставимо по страни могућност
губитка приступа садржајима, остају проблеми који настају
као последица различитих интереса и циљева корпорација,
стваралаца, корисника. „Појединци, организације и владе
који користе ове платформе суочавају се са изазовима због
супротстављених вредности које постоје у овом окружењу –
вредности дизајнера платформи, вредности власника плат
форми, корисника платформи и друштвеног, политичког и
техничког окружења у коме се ове улоге остварују.”42 Поред
38 Schleser, J. Unprotected Memory. User-Generated Content and Unintentio
nal Archive in: UNESCO The Memory of the World in the Digital Age, Con
ference Procedeengs (2012), p. 384.
39 „Па ипак, како направити одабир за будуће генерације? И ко је тај ко ће
га обавити? [...] Како направити одабир када нам, као што и сами кажете,
све стиже посредством наших рачунара, без икаквог реда, без хијерар
хије, без селекције?” (Каријер, Ж. К. и Еко, У. нав. дело, стр. 45).
40 Слично се може поставити и проблем односа јавног и приватног: код ди
гитализације различитих садржаја, ко одлучује шта може, а шта не може
да се објави због очувања приватности.
41 Schleser, op. cit., p. 385.
42 Nathan, L. P. аnd Shaffer, E. Opening a Multi-Disciplinary Dialogue in:
UNESCO The Memory of the World in the Digital Age, Conference Procede
engs (2012), p. 411.
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тога, дигитално створени изрази, с једне стране претендују
да буду културни изрази, а са друге стране су често комер
цијални производи што усложњава питање селекције – да
ли очуване садржаје који настају са комерцијалним циљем
треба препустити корпорацијама или је потребно да култур
не установе врше селекцију и чување дела тих производа.
Посебна група питања односи се на нови доживљај кул
турног наслеђа. Културно наслеђе се дигитализацијом из
влачи из прошлости, култура дематеријализације подразу
мева „истовремено трајање много независних временских
поредака”43 и рецепцију у различитим контекстима. Из тога
следи да се не ради само о промени технолошких средстава
складиштења, представљања и приступа, већ и о дигитал
ним алаткама као моделу за интеракцију. „Разлика је подву
чена између употребе дигиталних алатки као технолошког
оруђа које представља артефакт сам по себи и дигиталних
алатки као модела за интеракцију да би се продубило кори
сниково искуство самог артефакта.”44 Поставља се питање
утицаја контекста на рецепцију и интерпретацију културног
наслеђа. Културна добра су дубоко укорењена у национални
културни и језички контекст. Упркос томе што је дигитални
објект опремљен подацима о времену и средини у којој је
настао, он је измештен из свог окружења у виртуелну ствар
ност којој се приступа у различитим условима (простор
ним, временским, културним) што ствара ново окружење
које утиче на интерпретацију. Интерактивност (могућност
да корисници коментаришу и вреднују) подстиче активност
корисника и дозвољава више интерпретација. Међутим, ко
рисници потичу из различитих културних окружења, имају
различите мотиве и различита знања, па је зато могуће да
контекст интерпретације који они стварају није адекватан
културном садржају и да усмерава пажњу у правцу који не
доприноси разумевању културног добра. Веб 2.0 је великим
делом непосредован, дозвољавајући да једна поред друге
буду и тачне и нетачне информације, релевантне и нереле
вантне и на тај начин пре замагљује него што унапређује
информације о контексту културног добра.45

43 Угричић, С. нав. дело, стр. 149.
44 Ћирић, И. (2010) Интерпетација културног наслеђа у виртуелној ре
алности, Култура бр. 129. Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 288.
45 Ryckman, H. Context 2.0: User Attitudes to the Reliability of Archival Con
text on the Web, in: UNESCO The Memory of the World in the Digital Age,
Conference Procedeengs (2012), p. 409.
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Завршна разматрања
Примена нових технологија често је праћена екстремним
ставовима технооптимизма и технопесимизма. Превођење
класичних културних израза у дигиталну форму, стварање
изворних дигиталних културних творевина и нове могућно
сти приступа културним добрима предмет су опречних схва
тања – од предвиђања „смрти књиге” до некритичког вели
чања могућности „сваки-је-корисник-стваралац” у свету
хипертекста и нове друштвености на интернету.
Могућности и ограничења дигитализације културног насле
ђа морају се посматрати у контексту специфичности култур
них садржаја који се дигитализују, циљева културне полити
ке и међуделовања технолошких, економских и друштвених
чинилаца. Брз развој технологије и ширење круга корисни
ка отвара могућности, али и поставља изазове пред култур
ну политику – шта и за кога дигитализовати. Које садржаје
изабрати, како их најефикасније представити и како омо
гућити да буду доступни онима којима су намењени? Како
омогућити прегледан једноставан приступ кориснику који
у обиљу информација треба да пронађе оно што му је по
требно? И како подстаћи корисника да у мноштву информа
ција на интернету тражи и задржи се управо на културним
садржајима?
Једна од претпоставки остваривања циљева дигитализа
ције јесу развијене дигиталне компетенције корисника као
услов за коришћење широког распона могућности које нове
технологије пружају. При том се не мисли само на вештине
употребе рачунара и интернета, већ и развијање склоности,
ставова и способности критичке процене информација.
Друга претпоставка јесте развијање културних потреба и
културних навика становништва, посебно младих људи. У
том смислу је улога система образовања и културних уста
нова „у стварном свету” незаменљива.
Истраживања потврђују претпоставке да они који приступа
ју културним садржајима на интернету показују већу спрем
ност за учешће у културним догађајима у реалном простору.
Приступ дигитализованим културним садржајима није за
мена већ је комплементаран искуству културних садржаја у
„стварном” свету. 46 На тај начин установе културе добијају
ново средство да допру до својих корисника, а публика но
ве могућности информисања, рецепције, интерпретације и
креације.
46 Digital audiences: Engagement with arts and culture online (2010), London:
MTM.
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CULTURAL HERITAGE IN THE DIGITAL WORLD
Abstract
The aims of digitization are preservation, accessibility and popularization
of cultural heritage. It raises consciousness about the importance of
cultural heritage and preservation of cultural and linguistic diversity.
It provides small communities with powerful, non-expensive tools
to preserve and present their cultural heritage. Wider audiences can
have easy access to the world cultural heritage as well as to the local
ones. From the viewpoint of the audience, the most important traits
of cultural heritage presentations are interactivity and personalization.
Sociological approach to the digitization of cultural heritage is focused
on two problems: content and access. Which contents will be digitized
and who will have access to them depends not only on the cultural
criteria (value of cultural contents and cultural needs) but also on
technological, economic and social factors: development and spread of
ICTs, digital divide (on the global level and within a particular society),
IT companies’ business policies, activities of cultural institutions and
cultural policy. Several issues can be pointed out relating to digitization
of cultural heritage: intellectual property issue, obsoleteness of the
data carriers, and long-term economic support for repositories. When
speaking about user experience, influence of different contexts on the
reception and interpretation of cultural heritage should be discussed.
Digital-born cultural contents as well as ‘unintentional archive’ made
by internet users pose questions relating to selection, temporary nature
of internet platforms, public versus private and commercial versus
cultural issues. Digitization of cultural heritage is not a replacement
for “live” cultural participation; it is a new tool for the realization of
cultural policy aims, as well as a new field of experience and creation
of cultural contents.
Key words: cultural heritage, digitization, ICTs, digital heritage
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ОБРАЗОВНЕ АСПИРАЦИЈЕ
СТУДЕНТСКЕ ОМЛАДИНЕ У
СРБИЈИ
Сажетак: У раду се презентују резултати емпиријског истражи
вања спроведеног 2009. године, на узорку од 985 студената висо
ких школа струковних студија (30), у 28 градова у Србији, са ци
љем утврђивања односа који постоје између одређених елемената
социјалног порекла студената високих школа струковних студија
и њихових образовних, професионалних и животних аспирација.
Истраживање је показало да постоји висока социјална диферен
цираност високих школа струковних студија, односно јасно издва
јање веће заступљености студената који су пореклом из нижих
и средњих друштвених слојева. У том смислу, школовање на ви
сокошколском нивоу овој генерацији младих људи би требало да
омогући не само стицање знања, које је потребно за обављање
сложених послова, него и више друштвене позиције у односу на
генерацију родитеља (радници) и прародитеља (пољопривредни
ци). Утврђивање социјалног порекла послужило је као пледоаје за
„откривање” перспектива и аспирација студентске омладине у
вези са њеном будућношћу.
Кључне речи: високо образовање, високе школе струковних
студија, студенти, образовне аспирације
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Уводне напомене1
Глобалне друштвене промене, трансформација привредног
система, измењена структура потреба за одговарајућим ка
дровима, као и процес формирања европског образовног
простора, утицали су на структурисање високог образовања
у Србији. Систем високог образовања у периоду трансфор
мације српског друштва неизбежно доживљава промене,
које су нарочито видљиве у неуниверзитетском сектору, у
виду преображаја виших школа у високе школе. Развој ви
соког школства и његових основних структура резултат је
деловања друштвених чинилаца који утичу и на регионал
ну дистрибуцију високих школа струковних студија, као и
на социјалну дистрибуцију студената по студијским про
грамима. У том смислу, реализација социјалних функција
образовања (прагматичне, социокултурне, социопрестижне,
професионалне) јасно се осликава у питањима формирања
студентског контингента универзитетских и неуниверзитет
ских институција (социодемографски аспект), у избору од
говарајућих студијских програма (академских или струков
них) и исходима учења (развој и примена научних, стручних
и уметничких достигнућа или оспособљавање за примену
знања и вештина потребних за укључивање у радни процес).
Приликом анализирања услова у којима студентска омлади
на данас живи и припрема се за будући позив требало би
имати у виду да на њу конкретни услови живота делују и
позитивно и негативно. „Социјалне промјене у постсоција
листичким друштвима јасно су показале како су постигну
ћа младих и њихов будући друштвени статус доминантно
увјетовани стартним позицијама, односно њиховим соци
јалним подријетлом. Тако се млади, у настојању да остваре
жељену социјалну промоцију, прије свега поуздају у оби
тељске ресурсе, односно социокласно обликоване могућно
сти и ограничења.”2 Омладина тежи да образовањем оства
ри професионалне аспирације, које ће значити и могућност
1 Припремљено у оквиру пројекта „Традиција, модернизација и национал
ни идентитети у Србији и на Балкану у процесу европских интегра
ција” (179074Д) који реализује Центар за социолошка истраживања Фи
лозофског факултета у Нишу, а финансира Министарство просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије. У раду су коришћени неки од
резултата истраживања из необјављене докторске дисертације: Марко
вић-Крстић, С. (2010) Социјално порекло студентске омладине, успех
у школовању и избор студијских програма високих школа струковних
студија, докторска дисертација, Филозофски факултет, Универзитет у
Нишу, Ниш, стр. 1-418.
2 Ilišin, V. (2008) Skica za sociološki portret zagrebačkih studenata: uvod u
istraživanje hrvatskih studenata danas, u: Sociologija i prostor, vol. 46, 3/4
(181/182), str. 224-225.
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осамостаљења и напредовања на друштвеној лествици. Уко
лико је у томе онемогућена, а с обзиром да је она онај део
друштва који поставља транспарентно своје захтеве и нај
радикалније врши миграције, настојаће да тражи „своје ме
сто” и друштвену средину која ће бити подстицајна за њену
афирмацију на свим пољима делатности.
У раду су представљени резултати истраживања који се од
носе на утицај социјалног порекла студената високих школа
струковних студија на њихове образовне и животне аспира
ције. Отворена су и бројна питања. Какве су социјалне ка
рактеристике омладине Србије која се школује у високим
школама струковних студија? Какве су њене образовне и
животне аспирације? Да ли, поучена (лошим) искуством
претходних генерација, тежи да „правилним” избором обра
зовног пута оствари своје животне циљеве?3
У нашем друштву постоје разлике у материјалном и соци
јалном положају младих људи, које имају важну улогу у њи
ховом школовању, посебно приликом избора средње и висо
ке школе. Млади људи су свесни да је њихов циљ – социјал
ни успех достижан уколико, најпре, направе „добар” избор
образовања, потом уложе довољно труда и залагања током
школовања и, најзад, успеју да се запосле. На тај начин, ре
зултати њиховог ангажовања и рада биће социјално видљи
ви и адекватно вредновани. Испитивање образовних аспи
рација студената високих школа струковних студија указу
је на социјалне карактеристике младих људи који бирају
студијске програме који трају краће од академских и стога
омогућавају брже запошљавање и осамостаљивање. Тако
се културно-образовни развој омладине, одлагање, гушење
или подстицање низа образовних и социјалних аспирација,
доводи у везу са материјалним могућностима породице: са
дужим школовањем и издржавањем од стране родитеља или
школовањем које траје краће и сопственим привређивањем.

Методологија истраживања
Предмет истраживања чине образовне аспирације студент
ске омладине у Србији. Циљ је испитивање утицаја социјал
ног порекла студентске омладине на избор студијских про
грама високих школа струковних студија и њене образовне
и животне аспирације.4 Студентска омладина приказана је
3 Mojić, D. Obrazovani i nezaposleni: oblikovanje radnih biografija mladih, u:
Mladi – naša sadašnjost. Istraživanje socijalnih biografija mladih u Srbiji,
priredila Tomanović, S. i drugi (2012), Beograd: Čigoja štampa i Institut za
sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, str. 95-109.
4 Социјално порекло студената у истраживању испитивано је преко инди
катора: занимање родитеља и прародитеља, образовни ниво родитеља и
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као друштвена група са специфичним карактеристикама,
потребама и аспирацијама. У том смислу, задаци истражи
вања су: а) да се утврди која занимања обављају родитељи
и прародитељи (деда по оцу и деда по мајци) студената ви
соких школа струковних студија; б) да се испита утицај за
нимања родитеља и прародитеља студената и материјалног
статуса на избор студијских програма високих школа стру
ковних студија; в) да се испита утицај занимања родитеља
и материјалног статуса на образовне и животне аспирације
студентске омладине.
Истраживачку популацију чинили су студенти трогоди
шњих студија на високим школама струковних студија у Ре
публици Србији. Узорком је обухваћено 30 високих школа
струковних студија (у 28 градова) и 985 студената. За при
купљање и обраду података коришћена је метода разговора,
анализа садржаја, компаративна метода и статистичка мето
да. Од истраживачких техника коришћене су: анкетирање5,
интервјуисање, анализа педагошке документације, стати
стички приступ. Од инструмената истраживања коришћен
је посебно конструисан упитник за студентску омладину –
студенте високих школа струковних студија.

Теор ијски оквир истраживања
Ово социолошко истраживање образовних аспирација омла
дине темељи се на богатом плуралистичком теоријском кон
тексту и адекватним методолошким основама, одређеним
принципима приликом прикупљања емпиријског материја
ла, анализе и интерпретације података. У социологији је оп
штеприхваћено теоријско становиште према коме друштве
на структура утиче на начин живота појединца, а посебно на
процес његове социјализације и образовања. Због тога је ве
ома значајно проучавање утицаја друштвених неједнакости
на неједнакости у области образовања и утицај неједнакости
у образовању на друге друштвене неједнакости. Тај проблем
најчешће је разматран у контексту истраживања социјал
них неједнакости и друштвене покретљивости. Теоријске
интерпретације социјалних неједнакости у образовању су
многобројне и разноврсне: функционалистичка, радикал
на, образовног капитала, културне депривације, позициона,
интеракционистичка и марксистичка, па се могу груписати
прародитеља (школска спрема), економски (материјални) статус и рези
денцијални статус (место становања). У овом раду узети су за анализу
индикатори: занимање родитеља и прародитеља (деда по оцу и деда по
мајци), економски и резиденцијални статус.
5 Техником анкетног упитника истраживање је обављено од 15. 4. до 15.
6. 2009. године.
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(с извесним одступањима) у два основна правца, приступа:
социоекономски и социокултуролошки. Док се према првом
теоријском приступу, социјалне неједнакости у образовању
објашњавају доминантним утицајем социоекономских де
терминанти, према другом, социокултуролошком, социјалне
неједнакости у образовању разматрају се преко свеукупно
сти утицаја социјалних и културних детерминанти.
E. Диркем (E. Durkheim) сматра да васпитање помаже по
јединцу да стекне знање и да развије одређене вештине по
требне за обављање будућег занимања. Та функција је по
себно значајна у индустријском друштву са сложеном и спе
цијализованом поделом рада. Васпитање је средство којим
друштво припрема „у срцу деце битне услове сопствене ег
зистенције”. Дакле, васпитање има за циљ да код појединца
ствара и развија одређени број физичких, интелектуалних и
моралних стања која од њега траже и политичко друштво у
целини и посебна друштвена група (каста, класа, породица,
професија) за коју је намењено.6 Т. Парсонс (T. Parsons) шко
лу види као мост између породице и друштва као целине,
јер она припрема дете за његову улогу одраслог. Док се у
породици према детету поступа у складу са партикулари
стичким мерилима, у ширем друштву се према појединцу
односи и о њему се суди према универзалистичким нормама
које се примењују на све припаднике друштава, независно
од родбинских веза. Статус детета је у породици приписан,
одређен рођењем, док је статус у животу одраслог, посебно
у индустријским друштвима, углавном стечен (статус по за
нимању). Тако појединац прелази пут од партикуларистич
ких норми и приписаног статуса у породици до универза
листичких норми и постигнућа статуса друштва одраслих.
Школа припрема младе људе за тај прелаз.7 За друштвени
положај појединца значајна је улога школе (школовања), а
та улога се састоји у одабиру најспособнијих и њиховом
припремању за преузимање одговарајућих улога у друштву
у зависности од њиховог образовног постигнућа. Образов
ни систем је важан механизам којим се врши избор поједи
наца за будуће улоге у друштву.
С фунционалног становишта образовање је разумни метод
расподеле људи у складу са њиховим вредностима – најспо
собнији добијају најбоље награђиване дужности (послове).
С друге стране, школе доприносе стварању повољних усло
ва за узлазну мобилност, уколико у образовним установама
6 Dirkem, E. (1981) Vaspitanje i sociologija. Beograd: Zavod za udžbenike i na
stavna sredstva, str. 40-41.
7 Haralambos, M. and Holborn, M. (2002) Sociologija. Teme i perspektive,
Zagreb: Golden marketing, str. 779.
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људе оцењују по њиховим достигнућима, независно од
класне припадности, расе и пола. На тај начин, пристали
це функционализма подвлаче позитивну улогу образовања у
друштву, обраћајући пажњу на важније унутрашње функци
је образовања, какве су социјализирајућа и интегративна.8
Повезивање образовног система са системом друштвене
стратификације карактеристично је за К. Дејвиса и В. Му
ра (K. Davis and W. Moore) који сматрају да је образовање
средство расподеле улога. Друштвена стратификација је ме
ханизам који осигурава да се најдаровитији и најспособнији
појединци друштва распореде на положаје који су за дру
штво функционално најважнији. С обзирим на то да се за те
положаје везују високе награде, оне делују као подстицај.
Дејвис каже да је систем школовања „полигон за искуша
вање способности и, према томе, средство одабира за по
стављање људи на различите статусе у складу с њиховим
способностима”.9
Функционалисти неједнакости у образовању интерпретира
ју на различите начине. Говори се о различитим програмима
и квалитету наставе, тако да се ученици пореклом из разли
читих друштвених слојева неједнако подстичу и охрабрују
за настављање школовања. Неки интерпретатори ослањају
се на „теорију етикеције”10, тако да тврде да неједнак школ
ски успех и различите образовне аспирације у великој ме
ри произлазе из охрабрења или разочарења које изазива суд
учитеља код ученика, из приписане етикете „способног”
или „неспособног”, па ученик временом навикава на овакву
етикету. Наставниково понашање и очекивање утичу на сли
ку коју ученик ствара о себи, на његову мотивацију и жељу
за учењем.
Овај приступ указује на то да родитељи ученика и сами уче
ници имају веома различита очекивања, аспирације и мо
тиве успешности у зависности од њиховог социјалног по
рекла. Ове разлике објашњавају се психолошким узроцима.
Менталитет, тежња за социјалном промоцијом и друштве
ним успехом је интензиван код средњих и виших слојева,
док код нижих слојева изостаје. Аспирације, мотив за по
стигнућем, жеља да се постигну високе оцене нису одлика
менталитета људи из нижих слојева, тако да их родитељи не
преносе својој деци. С друге стране, припадници средњих
и виших слојева имају развијен мотив борбености, жељу
8 Сорокина, Д. Н. (2004) Образование в современном мире (социологиче
ский анализ), Москва: „Економика и финанси”, стр. 15.
9 Haralambos, M. and Holborn, M. нав. дело, стр. 780.
10 Значајан представник ове теорије (label theory) је Х. С. Бекер (H. S.
Becker).
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за друштвеним успехом, које преносе својој деци, тако да
она постају ученици са тежњом за што   бољим школским
успехом.
Оригинално културолошко објашњење образовних постиг
нућа, улоге образовања у друштву, а посебно друштвених
механизама школске неједнакости понудила је теорија обра
зовног капитала. Почеци овог теоријског приступа могу се
наћи у Бурдијеовој (Pierre Bourdieu) и Пасероновој (JeanClaude Passeron) студији Наследници: студенти и култура
(1964), а даља разрада проблема културне репродукције у
делу Репродукција: елементи за теорију система образова
ња (1970). У теор ији образовног капитала критикују се ста
новишта која редукују функцију школе у капиталистичком
друштву и тако онемогућавају да се схвате непосредни и не
видљиви механизми репродукције друштвеног раслојавања
путем школе. Постојање економских и социјалних баријера
не сматра се јединим узроком неједнакости у образовању,
баријере нису довољне ни за тумачење репродукције, као и
поделе рада на умни и физички путем школе.11 Теоретичари
ове провенијенције критикују оне социологе који интегри
шу научно закључивање и владајућу идеологију, замењују
ћи анализу узрока неједнакости њеном осудом, спречавају
ћи на тај начин разумевање механизама дате репродукције.
Бурдије и Пасерон у својој интерпретацији иду даље од про
сте констатације неједнакости и њене осуде, као и од конста
тације да су неједнакости последица капитализма.
Бурдије и Пасерон сматрају да је важна функција обра
зовног система културна репродукција која репродукује
културе „владајућих класа”. Висока вредност која се при
писује доминантној култури у друштву као целини потиче
из способности моћних да другима наметну своју дефини
цију стварности. Аутори говоре о доминантној култури као
о културном капиталу, јер се она може, путем образовног
система, превести у богатство и моћ. Културни капитал није
равномерно распоређен у класној структури и то је главни
разлог класних разлика у образовним постигнућима. Уче
ници из виших класа имају уграђену предност, јер су од
почетка социјализовани у доминантну културу. Бурдије и
Пасерон сматрају да успех у школском образовању зави
си од васпитања које је стечено у првим годинама живота.
Школско образовање се једноставно гради на том темељу,
не почиње од почетка него претпоставља неке већ постојеће
вештине и знања. Деца из владајућих класа су у предности,
11 Fragudaki, A. (1994) Teorije o društvenim nejednakostima u školi, Teme
br. 1-2, Niš: Univerzitet u Nišu, str. 83.
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јер су усвојила вештине и знања током предшколских годи
на. Она поседују кључ за дешифровање порука које добијају
у школи – „поседују шифру поруке”.12
Према поставкама теорије културне депривације неједнако
сти у образовању су резултат разлика између самих поткул
тура класа/слојева којима ученици припадају. Посебно се
наглашава значај поткултуре, норми и вредности друштве
них класа/слојева за успех у образовном систему. Разлике у
навикама, укусима, ставовима, приоритетима и језику су не
ки од многих културних услова који отежавају ученицима из
сиромашних породица да постигну успех у школи (Hyman,
Bernstein, Bourdieu, Willis), док истицање вредности средње
класе у школама олакшава ученицима који долазе у школу
са таквим вредностима да одговоре на захтеве школовања.13

Резултати истраживања –
анализа и интерпретација
Социјално порекло студентске омладине и избор сту
дијских програма високих школа
струковних студија
Социјално-економски положај породица утиче на избор ви
соких школа и образовна постигнућа студената, али и на
дугорочност њихове образовне оријентације. Полази се од
претпоставке да релативно сигурније економске прилике у
породици и амбиције родитеља пружају значајан подстицај
и средства да задрже децу на академском путу после за
вршене средње школе. Наиме, аспирације деце за високим
образовањем, чији су родитељи на вишим позицијама со
цијалне лествице, не смањују се под утицајем економских
(не)прилика и промена. Насупрот томе, деци из породица
нижег социјалног статуса може недостајати мотивација да
наставе са високим образовањем због лоших материјалних
прилика, а могу се суочити са већим финансијским теретом
када доносе одлуку да ли ће наставити образовање на ви
сокошколском нивоу. Али, претпоставка је да ће и деца ро
дитеља нижег социјалног статуса настојати да путем обра
зовања остваре своје професионалне и животне аспирације,
односно да побољшају свој социјални положај. Млади људи,
пролазећи кроз образовне институције у друштву, добијају

12 Haralambos, M. and Holborn, M. нав. дело, стр. 837.
13 Gamoran, A. (2001) American Schooling and Educational Inequality: A Fo
recast for the 21st Century, Sociology of Education (Extra Issue: Curent of
Thought – Sociology of Education at the Dawn of the 21st Century) Vol. 74,
Washington: American Sociological Association, pp. 143-144.
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различите образовне акредитиве, који имају трајне последице
на њихов живот.14
Професионални успех зависи од образовних постигнућа и
примарна је димензија социјалне стратификације у развије
ним друштвима. Образовне институције у друштву описују
се као „машине за сортирање”15, јер имају одлучујућу улогу
у институционалном уређењу друштва и стратификацији.
Свака нова генерација пролази кроз образовне институције
и излази као нови слој високообразоване популације, чије
се перспективе као одраслих људи битно разликују у зави
сности од диплома које су стекли у тим институцијама. Та
ко образовање, за овај део студентске омладине, представља
значајан канал социјалне покретљивости у правцу виших
друштвених позиција. Дакле, полазећи од претпоставке да
породице бољег социoекономског стања не стварају само
повољније материјалне услове, већ и богатији образовнокултурни амбијент опредељењем да инвестирају у образов
ни и културни развој своје деце16, дошло се до неких емпи
ријских показатеља стварног стања, односно неких ставова
студената који указују на њихове образовне, професионалне
и животне аспирације.
Неједнаки ресурси (социјални, економски, културни) који
су детерминисани социјалним пореклом пружају различи
те могућности студентској омладини у процесу школовања
и образовања. „Социоекономски положај, односно статус
младих, представља позадину за развојне исходе појединаца
и обликовање њихове вриједносно-ставовске структуре, при
чему је родитељско улагање времена, финансијских ресурса
и људског капитала у облику властитог знања и познанстава
значајна компонента актуалног и будућег друштвеног поло
жаја младих.”17 У том смислу, социоекономски и културни
елементи породичног живота могу се посматрати као облик
социјалног, економског и културног капитала. Истраживање
указује на то да се концепт социјалног порекла може искори
стити за разумевање разлика међу припадницима одређених

14 Kerckhoff, A. C. (2001) Education and Social Stratification Processes in Com
parative Perspective, Sociology of Education (Extra Issue: Curent of Thought
– Sociology of Education at the Dawn of the 21st Century) Vol. 74, Washington:
American Sociological Association, pp. 3-18.
15 Spring, J. (1976) The Sorting Machine. New York: David McKay.
16 О утицају материјалног статуса на културни живот и потребе студената
више видети у: Mrđa, S. (2011) Kulturni život i potrebe studenata u Srbiji.
Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, стр. 44-108.
17 Ilišin, V. i drugi (2013) Mladi u vremenu krize. Zagreb: Institut za društvena
istraživanja i Friedrich Ebert Stiftung, str. 15.
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друштвених група (слојева) приликом избора студијских
програма високих школа струковних студија.
На основу прикупљених података из емпиријског истражива
ња 2009. године може се указати на основна обележја соци
јалне структурисаности студентске омладине на овом нивоу
школовања, анализирајући генерацијске кохорте (генерације
родитеља и прародитеља), односно генерације које се налазе
или су се налазиле у радном процесу у току бурних година
распада СФРЈ и после, у току постсоцијалистичке трансфор
мације Србије.

Табела 1. Занимање очева и мајки студената високих 
школа струковних студија

Резултати истраживања (Табела 1) показују да постоји соци
јална диференцираност студентске омладине, која се испо
љава кроз специфичну дистрибуцију генерације родитеља
студената високих школа струковних студија по појединим
занимањима. Највећа је заступљеност очева радника 32,2%
(16,1% радника у рударству, индустрији и грађевинарству
и 16,1% радника у саобраћају, трговини и угоститељству),
а најмања је заступљеност очева државних и политичких
руководилаца (0,7%).
Социјално порекло студентске омладине сагледано је кроз
призму, односно димензију социопрофесионалне припадно
сти две генерације (Графикон 1). Док је у генерацији пра
родитеља база пирамиде веома широка (велико присуство
пољопривредника и радника) са извесним одступањима
(радници-сељаци и предузетници), средишњи део знатно
сужен (службеници и стручњаци), а врх пирамиде је сасвим
близу нултој вредности (привредни, државни и политички
руководиоци), у генерацији родитеља је изглед пирамиде
знатно другачији; уска база пирамиде (пољопривредници
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и сељаци-радници) проширује се најпре благо (занатлије
и предузетници), а касније све више достижући максимум
(радници код очева и службенице код мајки), да би се сре
дишњи део пирамиде постепено сужавао (стучњаци) и знат
но смањио врх пирамиде (привредни, државни и политички
руководиоци), добивши вредност око јединице. С обзиром
на уочену тенденцију кретања навише – ка вишим позици
јама на социјалној пирамиди кроз генерације (прародите
љи-родитељи), будући изглед треће пирамиде (генерација
студената) требало би да има уску базу (пољопривредници),
широки средишњи део (службеници и стручњаци) и благо
проширени врх (руководиоци).

Графикон 1. Занимање родитеља и прародитеља студената 
високих школа струковних студија

Тестирање хипотезе о утицају социјалног порекла студент
ске омладине на избор студијских програма високих шко
ла струковних студија показује која је од социопрофесио
налних група најзаступљенија на појединим студијским
програмима. На техничком студијском програму у највећој
мери заступљена су деца радника у рударству, индустрији
и грађевинарству (18,2%); на васпитачком студијском про
граму деца радника у саобраћају, трговини и угоститељству
(17,3%) и службеника (17,3%); на пословном студијском
програму деца радника у рударству, индустрији и грађеви
нарству (25,5%); на технолошком студијском програму деца
радника у рударству, индустрији и грађевинарству (19,4%);
на медицинском деца радника у саобраћају, трговини и
угоститељству (31,8%); на текстилном студијском програ
му деца радника у рударству, индустрији и грађевинарству
(24,2%). На пољопривредном студијском програму најзасту
пљенија су деца занатлија, радника у саобраћају, трговини
и угоститељству, службеника (по 16,7%) и сељака (пољо
привредника) – 13,9%; на економском студијском програму
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деца стручњака у привреди (20%) и стручњака ван привреде
(16,7%); на инжењерском студијском програму деца радни
ка у саобраћају, трговини и угоститељству (33,3%), што је
и највећа заступљеност деце неке од социопрофесионалних
група на неком од студијских програма високих школа. На
железничком студијском програму највеће процентуално
учешће имају деца радника у саобраћају, трговини и угости
тељству (24,2%) и радника у рударству, индустрији и грађе
винарству (24,2%), а на примењеном студијском програму
најзаступљенија су деца радника у саобраћају, трговини и
угоститељству (32,4%).
Доминантну заступљеност на студијским програмима висо
ких школа струковних студија имају деца радника у саобра
ћају, трговини и угоститељству (6), радника у рударству, ин
дустрији и грађевинарству (4) и службеника (2), док су деца
занатлија и стручњака у привреди доминантно заступљена
на једном студијском програму. Дакле, постоји висока со
цијална диференцираност високих школа струковних студи
ја и јасно издавајање веће заступљености студената који су
пореклом из нижих и средњих друштвених слојева. На овај
начин је и претпоставка да студенти високих школа стру
ковних студија претежно бирају оне студијске програме који
су најближи њиховом социјалном статусу, односно социјал
ном статусу њихових родитеља (са израженим аспирацијама
за узлазним кретањем на социјалној лествици) потврђена.

Улога образовања из перспективе студентске
омладине: образовне, професионалне и
животне аспирације
Важност избора образовања (студијског програма), односно
струке и занимања произлази из важности рада за појединца
и друштво. Рад је за човека и потреба и нужност, он у њему
свестрано испољава суштинске снаге свога бића, развија и
усавршава своју личност, постиже друштвену афирмацију
и обезбеђује себи и својима материјална средства потребна
за живот. Највећи део свог живота човек проведе у занима
њу, од којег зависи успех и лично задовољство и зато није
свеједно које ће то занимање бити и шта ће му оно донети.
Избор занимања је једно од три питања које човек решава у
току живота: питање успостављања правилног односа изме
ђу себе и других људи, питање занимања и питање љубави
и брака.18

18 Adler, A. (1984) Poznavanje čoveka. Novi Sad: Matica srpska i Beograd:
Prosveta, str. 235.
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Образовна аспирација се обично односи на оријентацију по
јединца (или групe) према неком циљу који се тиче образо
вања и који је увек жељен, а професионална аспирација је
снажна жеља појединца да се бави оним занимањем за које
сматра да је вредно, односно идеално за њега. То значи да се
аспирација обично односи на оријентацију појединца, или
групе, према неком професионалном циљу који је увек же
љен. Жеља за одређеним занимањем јесте позитиван однос
емоционалне природе у којем постоји само приближно по
знавање оног што се жели и услова да се до њега дође. Ако
притом и постоји неко познавање циља, често не постоји
познавање метода и средстава да се он достигне. Жеља у
том случају не укључује практичну акцију.19 Очекивање је
процена појединца о вероватном остварењу циља, односно
мање или више прецизна процена о могућности остварења
одређеног занимања или професионалног статуса. За раз
лику од професионалне аспирације, где је циљ увек жељен,
код професионалних очекивања предмет очекивања не мора
бити жељен.
Потпуније сагледавање социјалних функција образовања
може се остварити истраживањем аспирација, очекивања
и мотива студентске омладине приликом избора студиј
ских програма високих школа струковних студија. Сту
денти обухваћени истраживањем најчешће су као мотив
за избор студијских програма високих школа струковних
студија навели своје способности и интересовања (16,0%).
Скоро сваки осми студент је навео да је изабрао високу шко
лу струковних студија због мишљења да је много „лакше”
завршити високу школу струковних студија (11,6%) у од
носу на факултет и академске студије. Ова два модалитета
одговора још више добијају на значају када им се прикључи
процентуални удео студената који су навели и један и дру
ги разлог као мотив за избор студијских програма високих
школа струковних студија (10,9%), што чини 38,5% студе
ната обухваћених истраживањем. Остали мотиви за избор
високе школе су нешто мање заступљени као: близина висо
ке школе месту становања студената (9,0%), могућност
да се брже запосли (8,4%), трошкови студирања (7,9%) и
успех у средњој школи (6,2%). Међутим, када се овим поје
диначним разлозима (мотивима) додају и њихове комбина
ције добија се много већа заступљеност мотива попут: кра
ће време студирања и трошкови студирања. Фреквенције
одговора студената указују да постоји прагматична обра
зовна и животна оријентација студената приликом избора
19 Ђурић, Т. (1990) Професионална интересовања и избор занимања,
Ваљево: „Милић Ракић”, стр. 17.
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студијског програма, да бирају „позив” у складу са својим
способностима и интересовањима, да су припремљени да
иду „краћим” образовним путем који не захтева најбољи
школски успех, велике напоре и трошкове, али зато омогу
ћава брже запошљавање.
Избором одређеног студијских програма високих школа
струковних студија студенти теже да остваре своје обра
зовне аспирације, али и да учине достижним одређене жи
вотне циљеве. Шта очекују од образовања, колико им оно у
томе може помоћи? Очекивања студената у вези са изабра
ним образовним путем (студијским програмом) усмерена су
прагматичном функцијом образовања. Највећа учесталост
одговора студената – да очекују да ће им студије омогућити
да постану успешни (20,0%) и да буду материјално обезбе
ђени (11,5%) упућује на овакав закључак. Осим прагматич
не, студентска омладина перципира и социокултурну улогу
образовања – да постану високообразовани, културни људи
(9,9%), потом социопрестижну улогу – да имају одговарају
ћи социјални статус (6,8%) и професионалну улогу – да има
ју добру професију (3,6%). Мањи број студенaта очекује од
високих струковних студија да им омогуће запошљавање у
иностранству (4,0%), да пријатно проведу време (2,5%), да
продуже породичну традицију (1,1%), да одложе служење
војног рока (0,8%) и да доприносе бољем развоју младих и
да раде посао који воле (0,6%). 	
Компарација очекивања и материјалног положаја студената
и вредност хи-квадрат теста (p=0,003) показују да постоји
статистички значајна разлика између студената с обзиром на
варијабле материјани положај породице и очекивања сту
дената од образовања. Иако је за све студенте значајно при
суство прагматичних очекивања, наглашеност социјалнопрестижне улоге образовања код оних са нижим и просеч
ним материјалним статусом, а професионалне улоге код
оних са вишим материјалним статусом упућује на неколико
закључака: (1) студенти који живе у породицама нижег мате
ријалног статуса улогу образовања перципирају као могућ
ност остварења бољег социоекономског статуса, односно као
канал узлазне друштвене покретљивости; (2) студенти из по
родица просечног материјалног статуса теже да остваре бо
љи социјални статус, да продуже породичну традицију, али
и да, због остварења својих циљева, напусте земљу и раде у
иностранству; (3) студенти вишег материјалног статуса на
стоје да га задрже одговарајућим високим образовањем, ма
да је код њих изражена и извесна егоистичка и хедонистичка
животна оријентација. За разлику од њих, студентска омла
дина која потиче из породица нижег материјалног статуса
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амбициозношћу, усмереношћу ка остваривању образовних,
професионалних и животних аспирација и циљева, а посеб
но наглашавањем будуће улоге у развоју других (младих)
људи и љубави према послу коjи ће обављати у будућности,
потврђује своју хуманистичку и алтруистичку животну ори
јентацију – али исто тако и инструменталну и хуманистичку
димензију образовања.
Перспективе студентске омладине сагледане су и преко: (1)
„слободног” избора образовног пута, (2) професионалних
аспирација, односно очекивања студената високих шко
ла струковних студија у вези са обављањем професионал
не делатности, (3) аспирација у погледу места становања и
(4) перцепције главних проблема младих људи.
(1) С обзиром на то да су могућности појединца да се обра
зује ограничене социоекономским статусом породице или
утицајем родитеља, одговори студената високих школа на
питање шта би уписали, уколико би били потпуно слободни
у избору високе школе/факултета осветљавају, с једне стра
не, задовољство избором и квалитетом образовања у високој
школи струковних студија, а с друге, оријентације студената
да остваре своје жељене образовне циљеве (када су ослобо
ђени „терета” породичног утицаја), што може бити потврда да
њихов избор студијских програма високих школа струковних
студија није остварење њиховог жељеног циља.
Резултати истраживања показују да је нешто више од по
ловине студената високих школа струковних студија обу
хваћених истраживањем (57,1%) остварило своје образовне
аспирације, односно да су задовољни својим избором висо
ког образовања. С друге стране, налази се велики број студе
ната који би променио свој избор (42,9%), када би био осло
бођен утицаја материјалних прилика у породици, утицаја
родитеља, просторних ограничености (доступност школа/
факултета). Посебно је наглашена жеља студената да упишу
факултет (31,3%), што може бити још једна потврда прет
поставке да је избор високе школе струковних студија био
алтернатива за настављање школовања у случају неуспелог
покушаја да упишу факултет (18,6%).
(2) Професионална очекивања (намере) студената високих
школа струковних студија тачније изражавају будућу профе
сионалну структуру и у уској су вези са постојећим могућ
ностима омладине да се припрема за обављање одређених
занимања. Остварење професионалних очекивања студената
зависи од њиховог социјалног порекла које често има огра
ничавајуће димензије. Професионалне аспирације могу се

265

СУЗАНА МАРКОВИЋ КРСТИЋ
делом сагледати на темељу одговора на питање: шта плани
рате после завршене високе школе струковних студија?
Полазне претпоставке о перспективама студентске омлади
не која бира високе школе струковних студија темељиле су
се на вези између квалитета високог образовања које тра
је краће (од универзитетског) и већим могућностима запо
шљавања након завршене високе школе струковних студија.
Запошљавање као жељени циљ за омладину не значи само
материјалну сигурност, већ и могућност осамостаљења и
оснивањасопствене породице. Половина студената обухва
ћених истраживањем (49,7%) планира да након окончања
школовања на некој од високих школа нађе добро плаћен
посао. Када се овом процентуалном износу прикључи и део
омладине који планира да почне сопствени посао и осну
је предузеће (5,5%), да ради као специјалиста (1,2%), као и
студенти који желе да оснују породицу и запосле се (0,2%),
потом они који желе да иду у иностранство (ради рада и за
раде) (7,1%) добија се доминантно присуство аспирација
студената које су везане за запошљавање (63,7%) након шко
ловања. С друге стране, није занемарљив број студената ко
ји желе да наставе школовање на високим школама и специ
јализира (30,8%), да стекне друго високо образовање (4,6%)
или похађа неки курс (0,2%). Дакле, док трећина студентске
омладине обухваћене истраживањем планира да настави
школовање након завршетка основних студија на високим
школама, две трећине њих намерава да се запосли, што би
значило остварење њихових професионалних аспирација.
(3) Студентска омладина своје професионалне циљеве (запо
шљавање) може да   оствари у селу или граду, у земљи или
иностранству. Професионални планови студентске омладине
уско су повезани са њеним аспирацијама за променом ме
ста становања. Омладина у слабије развијеним подручјима
(посебно селима) жели оно што и омладина у развијеним, са
мо што су њени негативни ставови према запошљавању у та
квим срединама и непрофитабилним делатностима изразити
ји, с обзиром на то да су јој и услови живота неповољнији.20
Омладина која живи у мање развијеним срединама је свесна
да своје аспирације не може, због низа разлога остварити, па
постаје све сигурнија и одлучнија у намери да напусти зави
чај. С друге стране, није тешко предвидети опште друштвене,
економске, демографске и друге последице које са собом носи
склоност и тенденција омладине да одлази са села, из неразви
јених општина, градова, али и из земље. Тенденција омладине
20 Mojić, D. (2012) Između sela i grada. Mladi u Srbiji u prvoj deceniji trećeg
milenijuma, Beograd: Čigoja štampa i Institut za sociološka istraživanja Filo
zofskog fakulteta u Beogradu, str. 73-109.
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да одлази из земље изазива низ негативних последица, које
могу чинити дисхармоничне елементе у развоју глобалног
друштва (старење становништва, депопулација, запуштање
обрадивог земљишта и пољопривреде, стагнирање производ
ње и друштвеног развоја, бесперспективност друштва).
Резултати истраживања показују да 44,3% студената висо
ких школа струковних студија не жели у будућности да ме
ња место становања, што може указивати на то да већ имају
планове и „решења” како да остваре своје професионалне и
животне аспирације, а да не мењају место становања (Гра
фикон 2). За разлику од њих, 55,7% студената обухваћених
истраживањем жели да промени место становања, што је
и потврда њихове процене да им садашње место станова
ња неће омогућити да остваре своје циљеве, па су због тога
више оријентисани на тражење „решења” на другом месту,
односно у другој држави.

Графикон 2. Аспирације студентске омладине за
променом места становања

Већи број студената жели да напусти земљу и да живи у дру
гој држави (21,4%), док 17,1% жели да живи у граду, 14,8%
у другом граду, 1,5% у селу и 0,9% у другом селу. Податак да
сваки пети студент високих школа струковних студија жели
да напусти земљу је потврда „отворености”, спремности и
храбрости младих људи да траже боље услове за живот и
рад, чак и у другој држави, уколико их средина у томе огра
ничава. Резултати истраживања такође указују на преферен
цију студентске омладине да живи у градским срединама
– док 31,9% младих људи жели да живи у граду, само њих
2,4% жели да живи у селу.
Резултати истраживања показују да постоји статистички
значајна повезаност између места становања студената то
ком студирања и њихових аспирација за мењањем места
становања (p<0,05). Најмање желе да остану у месту ста
новања (41,3% не жели да промени место становања), од
носно у највећем обиму имају аспирације за миграционим
кретањима студенти који живе на селу, док највећу жељу да
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остану показују студенти који живе у граду (као подстанари
са родитељима, 52,9%). Претпоставка је да је већи део ових
студената већ мигрирао, јер њихов подстанарски статус упу
ћује на овакав закључак, тако да се може разумети њихова
садашња појачана жеља за просторном стабилизацијом. С
друге стране, правац просторног кретања сеоске студент
ске омладине је веома познат – живети у најближем граду
(31,3%) или неком другом граду (7,3%), док су планови за
живот у иностранству нешто мање заступљени (16,2%) у од
носу на градску студентску омладину.21 Просторно кретање
„на дужу стазу”, у иностранство, најинтензивнија је жеља,
а и циљ студената који живе у граду (у својој кући/стану),
26,9%, а нешто мање студената који живе у граду као под
станари са родитељима (23,5%), као и студената који живе
као подстанари/сами (18,8%) и оних који живе у студент
ском дому (19,4%). Дакле, док сеоска студентска омлади
на боље услове за живот тражи у најближем граду, гајећи
илузију о „чарима и могућностима градског живота”, дотле
се градска студентска омладина, познавајући „предности
живота на градском асфалту” спрема за дужи, захтевнији и
тежи пут, за одлазак из земље.
(4) Превелика жеља за напуштањем земље може се сагледа
ти и у контексту перцепције главних проблема младих људи у
Србији од стране студентске омладине. Студентској омлади
ни није постављен тежак задатак када је требало да укаже на
проблеме младих људи, али је било врло тешко да издвоји
највише два (па су студенти означавали и више проблема). С
обзиром на разнородност проблема које су студенти истица
ли као главне, може се направити њихова класификација на:
а) проблеме у вези школовања, б) проблеме у вези запошља
вања (незапосленост), в) стамбене проблеме, г) проблеме у
вези склапања брака и д) индивидуалне психолошке карак
теристике, које се перципирају као проблематичне. Осим то
га, сагледавање и разумевање перципираних проблема мла
дих људи, отежава њихово комбиновање од стране студена
та, које је потврда њихове сложености и испреплетености.  
У случајевима, када студентска омладина наглашава само
један проблем младих људи, најзаступљенији је проблем не
запосленост (29,7%), потом немогућност школовања, због
лоших материјалних прилика у породици (14,5%), док се
одлагање склапања брака као једини проблем издваја код
21 Марковић-Крстић, С. Сеоска омладина образовном путањом до ау
тостраде, у: Од путање до аутостраде. Споменица Јована Ћирића,
приредили Ђорђевић, Б. Д., Костадиновић, Г. А. и Митровић, Р. Љ.
(2010), Ниш: ЈУНИР и Универзитетска библиотека „Никола Тесла”,
стр. 103-117.
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мањег броја студената (1,8%), као и нерешено стамбено пи
тање (1,2%). Најзаступљенији проблеми младих људи који
се заједно перципирају (по два) су немогућност школовања
и незапосленост (29,8%), а знатно мању заступљеност имају
заједно перципирани проблеми – незапосленост и нерешено
стамбено питање (7,2%), незапосленост и одлагање ступања
у брак (3,4%) и немогућност школовања и нерешено стамбе
но питање (2,0%). Када су студенти наглашавали три и ви
ше проблема истиче се немогућност школовања, незапосле
ност и нерешено стамбено питање (4,6%), али и одсуство
мотивације, незрелост, неодговорност, непостојање жеље за
учењем, нерад, употреба алкохола и дроге (3,0%).
Анализа учесталости перципирања појединачних или ви
шеструких проблема младих људи од стране студентске
омладине, иако отежана разуђеношћу и мултипликативно
шћу перципираних проблема, показује доминантно прису
ство два: незапослености и немогућности школовања. Сту
денти високих школа струковних студија у потпуности „ре
гиструју” импулсе који долазе из њиховог ближег или даљег
друштвеног окружења, тако да покушавају да дају адекватне
„одговоре”, односно да своје понашање, избор, школовање
и деловање прилагођавају захтевима средине у којој живе.
У том смислу, проблем немогућности школовања због ло
ших материјалних прилика у породици покушавају да ре
ше избором високих школа које им пружају велике „шансе”
на професионалном, али и социјалном плану, а поред тога,
школовање у њима краће траје (па се самим тим смањују
и материјална улагања породица). Да би избегли актуелни
проблем – незапосленост, ови млади људи бирају високе
школе које им пружају довољно стручних знања и вештина
које су важне за обављање будућег занимања, а које им омо
гућавају брже запошљавање, односно брже укључивање у
радни процес, како у производним, тако и у непроизводним
делатностима. И не само то – омогућавају им и самостал
ност, материјалну сигурност, професионалну и социјалну
покретљивост која води ка вишим друштвеним позиција
ма и најзад – остварењу њихових животних аспирација у
земљи Србији.

Закључак
Емпиријски налази који се односе на промене система ви
соког образовања у Србији на почетку новог миленијума,
социјално порекло, избор студијских програма и аспирације
студентске омладине потврдили су претпоставке да је соци
јално порекло значајна детерминанта избора студијских про
грама високих школа струковних студија, али и образовних,
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професионалних и животних аспирација и оријентација сту
дентске омладине. Наиме, студентска омладина, приликом
избора образовања, има рационализован приступ школова
њу и није вођена само својим аспирацијама. Тако профита
билна занимања постају циљ коме тежи студентска омлади
на, јер пружају веће могућности за остварење материјалне
сигурности и напредовање на социјалној лествици.
Очекивања студената у вези са изабраним образовним пу
тем (студијским програмом) усмерена су прагматичном
функцијом образовања. Студенти највише очекују да ће им
студије омогућити да постану успешни и да буду матери
јално обезбеђени. Осим прагматичне, студентска омлади
на перципира и социокултурну, потом социопрестижну и
професионалну улогу образовања. Иако је за све студенте
значајно присуство прагматичних очекивања, наглашена је
и социопрестижна улога образовања код оних са нижим и
просечним материјалним статусом, а професионална улога
код оних са вишим материјалним статусом. Међутим, зна
чајне разлике међу њима постоје када је у питању социокул
турна улога образовања – скоро троструко више студената
из породица исподпросечног материјалног статуса, у одно
су на оне који потичу из породица изнадпросечног матери
јалног статуса, истакло је да ће им образовање омогућити
да постану високообразовани, културни људи. Такође, сту
денти који потичу из породица исподпросечног и просечног
материјалног статуса у већој мери истичу да им образовање
омогућава (двоструко и троструко више од студената који
потичу из породица изнадпросечног материјалног статуса)
постизање одговарајућег социјалног статуса. Дакле, соци
јална репродукција и успех у образовању нису узајамно ис
кључиви процеси: кроз образовање се не промовише само
постигнуће, већ и социјална репродукција (кроз постигнуће
и избор студијских програма).
Студентска омладина у потпуности препознаје импулсе ко
ји долазе из њеног друштвеног и културног окружења, та
ко да се својим избором школовања прилагођава захтеви
ма радне и животне средине и тиме настоји да компензује
неповољни друштвено-економски положај. Дакле, студен
ти настоје да избором студијских програма високих школа
струковних студија остваре своје образовне, професионал
не и животне аспирације – да успешно примењују стечена
знања у професионалном и свакодневном животу и да тако
достигну жељени друштвено-економски положај. Притом,
високо вреднујући образовање, студентска омладина обра
зовну селекцију кроз изузетне резултате у учењу сматра јед
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ном од значајнијих могућности за већу узлазну социјалну
мобилност успешних.
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EDUCATIONAL ASPIRATIONS OF 
THE STUDENTS IN SERBIA
Abstract
In this paper we present results of an empirical research study conducted
in 2009 on a sample of 985 students from 30 vocational study groups,
located in 28 cities in Serbia. The aim of the study was to establish a
relationship between individual elements of the social background of
students from the colleges for professional studies and their educational,
professional and life aspirations. The research has shown that there is
a high social differentiation in colleges for professional studies, and a
clear indication of greater representation of students originating from
the lower and middle social strata. In this sense, for this generation
of young people, higher education levels should not only facilitate
acquisition of knowledge necessary to perform complex tasks, but also
provide a social function in relation to the generation of their parents
(workers) and grandparents (farmers). Determination of the social
background has served as a plea for the „discovery” of perspective and
aspirations of students in regard to their future.
Key words: higher education, college of professional studies, students,
educational aspirations
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СИМБОЛИЧКЕ ГРАНИЦЕ – 
ЗНАЧАЈ КУЛТУРНИХ
ФАКТОРА У ФОРМИРАЊУ,
ОДРЖАВАЊУ И МЕЊАЊУ
СОЦИЈАЛНИХ РАЗЛИКА И
СУКОБА
Сажетак: У тексту се у контексту концепта симболичких гра
ница анализирају социјалне поделе које своје корене имају у сфе
ри културе. Анализа полазиште налази у разматрању Бурдијеове
идеје о културним стиловима који коинцидирају са класним фо
рмацијама, наставља се на проблематизацију строге подељено
сти популарне и елитне културе и њихових социјалних носилаца,
и завршава на социјалним разликама базираним на укусима, пред
стављањем главних теорија и типологија укуса, и генералним
повезивањем културних обележја у стилски кохерентне форме –
животне стилове.
Кључне речи: симболичке границе, култура, укуси, социјални
сукоби, животни стилови
„Мишљење почиње са разликовањем”
Аристотел
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„Онај ко другог друштвено сврстава истовремено сврстава и
себе”
Фернбак
„Њој је било тако глупо измишљати разлике, кад се људи, забога,
довољно разликују и без тога (имала је на уму богате и сиромашне,
високо рођене и просте)”
Вирџинија Вулф

Од последњег квартета XX века и ево већ деценију XXI века,
у друштвеним наукама бележимо непрекидан раст интере
совања за, и истраживања у области граница – симболичких
и социјалних. Идеја о границама све чешће заузима главно
место у значајним истраживањима савремених социолога,
али и научника из других друштвених и хуманистичких ди
сциплина: политиколога, историчара, антрополога, социјал
них психолога итд. Како у својој студији о границама наводе
Ламон (Michele Lamont) и Молнар (Virag Molnar), концепт
граница се појављује у истраживањима знања, социјалног
и колективног идентитета, културног капитала, културних
група, културних сукоба и борби, позиција расних и етнич
ких група, родних разлика и доминације, научних дискуси
ја, групних права, културе имиграната и у многим другим
темама.1
Међутим, ова савремена истраживања граница имају своју
историју у класичном периоду настанка и развоја социоло
гије. Значајем симболичких граница у друштву бавили су
се Емил Диркем (Émile Durkheim), у анализи граница ко
је постоје између области светог и области профаног, Карл
Маркс (Karl Marx), приликом описивања граница између
културе пролетаријата и капиталистичке класе, Макс Ве
бер (Max Weber), бавећи се везом која постоји између укуса
и социјалног статуса, Торстен Веблен (Thorstein Veblen), у
анализама статусне потрошње, и Георг Зимел (Georg Sim
mel), у радовима о моди и животу у метрополама.  
На трагу савремених и класичних радова о симболичким
границама, желимо да овим радом донекле објаснимо ка
кву улогу оне имају у стварању, одржавању, слабљењу
или мењању институционализованих социјалних разлика.
Конкретније, у каквом односу стоје симболички ресурси
и класна структура, популарна и висока култура, културна
потрошња и статус, симболички систем класификације и
1 Lamont, M. and Molnar, V. (2002) The Study of Boundaries in the Social
Sciences, Annual Review of Sociology vol. 28, Palo Alto, California: Annual
Reviews, p. 167-195.
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друштвена структура, социјални актери и типови културе,
друштвени положај и укус и да оцртамо основне карактери
стике постмодерног укуса.
Да бисмо све ове проблеме на прави начин разумели, на са
мом почетку је неопходно дати дефиницију симболичких
граница и извршити идентификацију нивоа на којима је нај
већи значај симболичког диференцирања.
„Симболичке границе су концептуалне динстинкције које
стварају социјални актери и које им служе да категоризују
ствари, људе, праксе, па и време и простор. То су средства
којима се појединци и групе служе у борби око (дефиниције,
додао Н. К.) и којима долазе до слагања у дефинисању ре
алности”2. Такође, социјалне границе служе појединцима и
групама да обезбеде привилегије у коришћењу ресурса (ма
теријалних или нематеријалних), или да стекну високе дру
штвене положаје, које даље могу искористити у спречавању
и блокирању приступа одређеним позицијама моћи другим
појединцима и групама. У групним интеракцијама симбо
личке границе врше улогу исцртавања јасних граница изме
ђу различитих група, и служе као основа за идентификацију
и разликовање.
Али, симболичке границе могу бити реалне препреке и
значајни фактор у социјалним дешавањима тек онда када
су генерално прихваћене међу социјалним актерима. У та
квим околностима симболичке границе попримају форме
стриктнијег и очигледнијег процеса социјалног искључива
ња и диференцирања, једном речи, трансформишу се у со
цијалне границе. Међутим, као што то каже Мишел Ламон,
и симболичке и социјалне границе морамо посматрати као
једнако реалне појаве, с том разликом што за симболичким
границама трагамо на интерсубјективном а за социјалним
на групном нивоу, и са напоменом да се на нивоу узрока и
последице, симболичке границе појављују као нужан али не
и довољан услов за постојање социјалних граница.3
Даље у овом тексту ће бити више речи о доприносу култур
них форми репродукцији и опстанку класних неједнакости,
сукобу између заступника популарне и високе културе, и о
карактеристикама и разликама култура укуса и њихових пу
блика. Наравно, треба имати на уму то да су ово  само неке
од области у којима се симболичке границе појављују као ва
жан фактор у стварању, одржавању или рушењу социјалних
2 Исто, стр. 168.
3 Погледати: Lamont, М. and Fournier, М. eds. (1992) Cultivating Differen
ces, Symbolic Boundaries and the Making of Inequality, Chicago and Lon
don: University of Chicago Press, VII поглавље.
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разлика, и то да се аутор приликом њиховог одабира водио
некаквим укусом.

Класна култура
Превазилазећи недостатке двају доминантних модуса тео
ријског знања у социјалној теорији, субјективизма који пре
наглашава значај личних карактеристика и објективизма
који хипертрофира улогу структура (објективних односа)
у сагледавању и објашњавању људског деловања, Бурдије
(Pierre Bourdieu) предлаже знање које назива праксеоло
шким, и које за предмет узима не само објективне односе
и лична искуства већ и „дијалектичке односе између тих
објективних структура и структурираних диспозиција у ко
јима се оне остварују и које теже да их репродукују, односно
двоструки процес интериоризације спољашњости и ексте
риоризације унутрашњости”4.
Дијалектички однос се огледа у томе да објективне струк
туре, шире а објективни услови егзистенције, производе
хабитусе5 који предодређују понашање, опажање и вред
новање актера, њихову целокупну социјалну праксу. Тиме
се стварају „структуришуће структуре које дејствују као
структурирајуће структуре, и које одражавају објективне
структуре”6.
Праксе које су створене на овакав начин ће, по Бурдијеу,
увек настојати да репродукују структуре које су у основи
њиховог настанка. Међутим, социјалне праксе нису пуке
механичке реакције, већ њих битно карактерише флуидност
и нужно импровизаторски карактер. Флуидност пракси се
огледа у безброј могућности за реаговање, а импровизатор
ски карактер у њиховим комбинацијама. Ипак, ове карак
теристике важе само у оквиру једног система трајних дис
позиција, или како то Бурдије каже, „свет пракси може до
зволити само условну слободу”, тј. задовољство да се ради
оно што је у складу са објективним условима, при чему се
субјекти не воде свешћу већ практичним осећајем.
Хабитус у додиру са социјалним пољем производи социјал
ну праксу. У зависности од дешавања у пољу, исти хаби
тус може да произведе различите праксе. Али без обзира на
различитост социјалних поља, праксе ће увек имати одлике
правилности, јединства и систематичности. То је омогућено
4 Бурдије, П. (1999) Нацрт за једну теорију праксе, Београд: Завод за
уџбенике и наставана средства, стр. 148.
5 По Бурдијеу, системи трајних диспозиција.
6 Бурдије, П. нав. дело, стр. 152.
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системом трајних али преносивих диспозиција. Хабитус ће
произвести стилски кохерентне праксе и у друштвеним по
љима различитим од оног у коме је настао, захваљујући ана
лошком трансферу образаца који делују као матрица просу
ђивања и деловања. Бурдије одлази даље, и тврди (што је од
посебне важности за нашу тему) да праксе не поседују кохе
ренцију само на нивоу појединца који се креће кроз социјал
на поља, већ говори и о усклађености пракси чланова исте
групе или класе. Објективно усклађивање групних хабитуса
омогућава сагласност пракси без икаквог претходног плана,
без договарања актера. Можемо се питати како је тако нешто
оствариво. Бурдијеов одговор је постојање „‘иманентног за
кона’ којег сваки актер добија преко основног васпитања,
који је предуслов не смо усклађивању праксе већ и праксе
усклађивања”7. Тај „иманентни закон” је хабитус.
Примењена на подручје културе, теорија праксе нам открива
принцип репродукције класног система у савременим дру
штвима. Наизглед идеолошки неутралне категорије – кул
турни укус, културна потрошња, културна добра, генерално
културни стил – су заправо у симболичком руху прерушене
класне позиције, које као такве врше легитимацију економ
ског система доминације и учвршћују позиције моћи.    
Како би објаснио функционисање друштва, Бурдије у ана
лизу уводи појмове културног и социјалног капитала, поред
економског капитала. Културни капитал постоји кроз три
облика, као отеловљени – трајне мисаоне и телесне диспо
зиције, као објективиран, тада се капитал појављује у фор
ми културних добара, и као институционализован, у обли
ку академских квалификација и разноразних сертификата.
На другој страни, социјални капитал се једноставно пред
ставља као социјалне везе које појединац поседује и којим
располаже у одређеном социјалном простору. Сва три вида
капитала се могу наследити и стицати за време живота, а
управо се око поменутих ресурса одигравају социјалне бор
бе. Зависно од тога који су ресурси у одређеном социјалном
пољу од највише вредности и од тога у којој мери их посе
дују социјални актери, створиће се сложен систем односа
доминације и потчињености, као и равноправности између
оних који ту борбу воде. По Бурдијеу, интересно оријенти
сано понашање карактеристично за економску сферу влада
и у области културе. Сва је прилика да ће се појединци анга
жовати у културним пољима како би увећали свој капитал,
било економски или културни.

7 Исто, стр. 164.
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Међутим, као и у сфери економије и у сфери културе по
стоје оне групе које културни и социјални капитал посе
дују у већој мери, и који могу употребити за остваривање
симболичког профита или за стицање економског капитала
(путем конверзије).
Користећи појмове културног, економског и социјалног ка
питала, Бурдије формулише свој концепт друштвене страти
фикације, према којем друштвену позицију одређују: укупан
обим капитала, однос између различитих форми капитала, и
њихове промене посматране кроз временску димензију. Та
ко ће обим капитала одређивати припадност класи а однос у
коме стоје различите форме капитала класне фракције.  
Конкретизацијом композиције капитала Бурдије долази до
више, средње и ниже класе, и вероватних културних обе
лежја. Виша класа поседује велики обим културног и еко
номског капитала. Културне праксе ове класе су означене
као отмене и представљају праву супротност културним
праксама нижих слојева, које више класе перципирају као
вулгарне. Ипак, виша класа није хомогена скупина, у оквиру
ње постоји неколико фракција, чији се односи опет граде на
бази композиције капитала, обима капитала и начина на ко
ји је капитал стечен. Тако, имамо доминантну фракцију ко
ја се одликује већим обимом економског капитала у односу
на културни, и подређене фракције више класе специфичне
по већем обиму културног капитала. По Бурдијеовом ми
шљењу, преовладавање неког од облика капитала ће имати
кључан утицај на културне преференције, које ће пак са сво
је стране одредити културни а у крајњој линији и животни
стил. Културни укус стечен у најранијим годинама живота и
одређен основним условима егзистенције ће целог живота
вршити функцију одабира, бити критеријум за потврђивање
или оспоравање вредности нечега или некога. Утолико ће
се, на пример интелектуалци – подређена фракција доми
нантне класе, приклонити оним културним вредностима и
оним људским врлинама које су у њиховом концепту ствар
ности смислене, њиховом друштвеном бићу (хабитусу) бли
ске, разумљиве, значајне и тиме поставити јасне границе
између себе и припадника доминантне фракције више кла
се, и што је још важније, између себе као припадника више
класе и оних који припадају нижим класама, а које виде као
културно инфериорне.
Међутим, културна супериорност више класе није, како то
њени припадници приказују, последица урођених култур
них способности, природног дара, већ је она последица њи
хове класне позиције и моћи коју са собом она доноси. Ми
шљење да су лични квалитети најзначајнији у формирању
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културног укуса има тенденцију да прикрије социјалне,
односно, културне неједнакости у друштву, и да културне
привилегије представи као личне способности и тиме им
прибави легитимитет.
Овако конструисано објашњење стања у друштву Бурдије
назива „харизматском идеологијом”, а начина на који се кул
тура намеће групама и класама насилним и произвољним, и
одређује га као “симболичко насиље”. Дакле, „харизматска
идеологија” узима личне способности за „универзалан” и
„неутралан” критеријум код разних друштвених селекција
(нпр. код уписа у школу) и тиме на легитиман начин учвр
шћује социјалне позиције. Овде се, заправо, укус појављу
је као средство за истицање класних разлика. Зато Бурдије,
приликом одређења укуса класа, разматра економске и со
цијалне прилике, а не личне способности њених чланова.
Стална борба са егзистенцијалним проблемима и одсуство
културног капитала баца радничку класу на социјалну мар
гину и не дозвољава било какво озбиљније развијање кул
турних потреба, те укус радничке класе постаје по Бурдијеу
„укус нужности”8.
Још једна класа, средњи слој, жели да се својом културном
потрошњом што више удаљи од радничке класе. Али они у
ту сврху не формирају аутентичне културне обрасце, него
имитирају културно понашање више класе, покушавајући
тиме да себе покажу као један њен део. С обзиром да им је за
тако нешто потребан одређени културни капитал и хабитус,
а да им је и једно и друго ускраћено економским и култур
ним условима њиховог положаја, Бурдије сматра да је њи
хов укус претенциозан, па га тако и именује. Да би уопште
могли да комуницирају са делима високе културе, социјал
ни актери морају да поседују јединствен систем шифри или
кодова који би им пружио поуздану схему за дешифровање
или шифровање порука, и тиме омогућио разумевање и до
живљај. Такав систем средњи слојеви не поседују јер се он
стиче само у контакту са тим и таквим делима у раној фази
живота, а социјалне прилике карактеристичне за овај слој га
не омогућавају.
Сукоби између различитих културних група, су у ствари су
коби различитих хабитуса, створених под утицајем објек
тивних услова егзистенције и социјалног статуса, „који ти
ме што намећу другачије дефиниције немогућег, могућег,
вероватног и извесног чине да једни сматрају природним

8 Bourdieu, P. (1984) Distinction. A Social Critique of Judgement of Taste,
Cambridge USA: Harvard University Press.
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или разумним одређене праксе и склоности које други до
живљавају као незамисливе и скандалозне, и обрнуто”9.    
Целокупни културни систем само је симболички приказ
друштвених односа доминације и потчињености, систем
који у савременим друштвима игра главну улогу у јачању
и репродукцији класних неједнакости. Лукавим прерушава
њем у идеолошки непрепознатљивим формама, као што су
преференције у избору музике, филма, литературе, позори
шних комада, дела ликовне уметности, или личне способно
сти за културни активизам, структуре политичке моћи леги
тимишу своју доминацију. У савременим друштвеним си
стемима класни односи опстају великим делом захваљујући
класном карактеру културе. Класна хегемонија остварена
симболичким средствима.

Масовна и елитна култура –
објашњење и критика
Када је реч о масовној култури у друштвеној теорији и фи
лозофији најчешће је у питању негативна критика. Тешко
је међу значајним мислиоцима модерног и савременог доба
пронаћи оне који о масовној култури пишу као о феноме
ну са позитивним последицама на људски свет. Сматрамо
да  најмање што можемо да учинимо ради бољег схватања
и лакшег прихватања ове појаве, као социолози, је да опи
шемо друштвене услове њеног настанка и опстанка и тиме
донекле објаснимо њену природу.
Појава масовне културе се смешта у период краја XVIII и
почетка XIX века. Као и свака друга друштвена новина, и
масовна култура је настала онда када су сазрели одређени
друштвени услови, а то су у њеном случају били процеси
индустријализације и урбанизације. Дакле, масовна култу
ра се јавља као продукт одређених друштвених околности и
као одговор на одређене друштвене потребе.

Који су то друштвени фактори погодовали
настанку и развоју масовне културе?
Низ техничких проналазака у другој половини XVIII века
доводи до механизације и убрзаног раста производње у ве
ликим градовима. То је за последицу имало све већи број
радних места потребних да би се остварило несметано
функционисање индустријске производње. Привучени но
вонасталим могућностима запослења и охрабрени новим
начинима путовања (железницом) огроман број сеоског
9 Бурдије, П. нав. дело, стр. 161.
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становништва своју будућност тражи у урбаним средина
ма. Прелазак у град, за већину њих, је значио и напушта
ње традиционалних друштвених односа (породичних, род
бинских и локално-суседских), дотадашњих друштвених и
културних идентитета, и уроњавање у градску гомилу. На
другој страни, рад који је механизована производња захте
вала није био нимало лак. Карактерисало га је шестнаесто
часовно радно време, брз ритам рада и фрагментираност
производних задатака. Овај исцрпљујући и монотони рад
на послу, заједно са осиромашеним културним животом, и
тешким животним условима, је довео до формирања пси
холошког профила човека оговарајућег катактеристикама
масовне културе. Масовна култура је од самог почетка ну
дила један вид бекства од реалности, захтевала пасивност
и одсуство интелектуалног ангажмана, површност и лажни
сјај и имала релаксирајући ефекат. Дакле, она је нудила све
оно што је било потребно човеку чији је живот био усмерен
на савладавање елементарних егзистенцијалних проблема,
и безбедно га удаљавајући од суочавања са тим проблемима,
чинила срећним.
Ово ипак нису сви фактори који су   допринели развоју и
преовладавању масовне културе. Поред њих важно је поме
нути и ширење општег образовања међу све већим бројем
становника, што је нагло повећало број могућих реципије
ната10, тренд смањивања дужине радног времена и дефи
нисање горње и доње границе старости становништва спо
собног за рад је учинио слободно време својином широких
маса, затим, нови тип друштвених односа који је људе учи
нио анонимним, изолованим јединкама склоних посредним
видовима комуникације омогућених средствима масовног
комуницирања (штампа, радио, филм, телевизија) итд.
Овај процес, међутим, никако не бисмо смели да посматра
мо као једносмеран утицај друштвених фактора на сферу
културе, напротив, и масовна култура је утицала на карак
тер друштва у којем је била присутна. Штавише, након кри
стализације на плану форме и садржаја, масовна култура је
имала кључни утицај на формирање животних стилова и
укуса огромне већине становништва модерних друштава, а
то чини и сада и то у глобалним размерама.
Управо је тај утицај масовне културе на друштво био осно
ва критике која је долазила с друге стране, од заступника и
заштитника елитне, високе културе. А сама подела публике
10 Новине великог тиража су биле првобитни облици масовног комуници
рања, те је елементарна писменост била неопходна да би се у њој уче
ствовало.
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на масовну и елитну, сукоби и борбе за доминацију једног од
симболичких система нас овде посебно интересују.
Но, пре него што пређемо на сукоб између масовне и елитне
културе, морамо да сумарно прикажемо основне карактери
стике масовне културе. „У извесној мери, масовна култура
свуда постаје роба коју стварају специјализоване институ
ције и коју испоручује специјализовани систем дистрибу
ције”11. Такође, масовна култура хипертрофира функцију
забаве и стандардизује културне продукте, те стваралаштво
у масовној култури занемарује аутентичности и окреће се
готовим формулама, што за последицу има схематизацију
у свим сферама стваралаштва (сентиментална литература,
роматнично-сексуални мотиви комерцијалних садржаја –
реклама, авантуристичке романсе, вестерн филмови итд.).
Сви продукти масовне културе, говоре критичари, немају
претензију да дуго трају, већ да тренутно задиве и забаве, да
задовоље конкретне потребе конзумената.
Из овога лако можемо закључити да је главно полазиште
критике масовне културе, која је стара колико и сама масов
на култура јер је од самог њеног настанка постојала сасвим
различита култура – култура друштвене елите, штетни ефе
кат њених форми на публику масовне културе и друштво у
целини.  Заступници високе културе, који чине језгро крити
чара, виде масовну културу као вулгарну и материјалистич
ку јер третира духовне вредности као робу. Они је оптужују
да подстиче пасиван однос према свету, нихилистички од
нос према моралу, да глорификује насиље и непристојност.
Идеални конзумент, по мери кога се продукти масовне кул
туре стварају, је особа елементарног образовања али су са
држаји намењени свима. Намера креатора масовне културе
је унификација укуса на нивоу идеалног конзумента, ствара
ње армије потрошача која гута све што јој се понуди. Прин
ципи масовне културе, сматрају критичари, су формализам,
униформност, специјализација и механизација, а продукти
стварани по овим принципима су неоригинални, неспонта
ни, обилују сентименталним и комерцијалним елементима.
Није мали број интелектуалаца који сматрају да масовна
култура врши пропагандне функције и представља главно
средство за манипулацију и политичку индоктринацију12.
11 Клосковска, А. (1990) Масовна култура: критика и одбрана, Нови Сад:
Матица Српска, стр. 105.
12 Овакво мишљење поткрепљују бројним аргументима, добијених анали
зом садржаја, о присуству одређених политичких ставова, традиционал
них вредности и капиталистичких интереса у комерцијалним филмови
ма, стриповима, часописима за децу и одрасле, телевизијским емисија
ма, књигама великог тиража и сличног.
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Али борба против популарне културе се није задржала само
на нивоу теоријске критике, мада је у највећем делу остала
на томе, већ се покушало са разним иницијативама у прак
си, с намером да се ограничи или стави под контролу утицај
масовне културе.
Целокупна критика, коју смо овде навели, има своје темеље
у западноевропској традицији која културу види као извор
виших, духовних вредности, те сваку форму стваралаштва
која то није сматра некултуром. Дакле, ради се о одбрани
културе чији су продукти аутентични и непоновљиви, кул
туре која се позива на трајне и универзалне дилеме људског
постојања.
С друге стране, и заступници масовне културе критикују
и одбацују продукте елитне културе и осуђују понашање
уметника и публике високе уметности. Они сматрају да је
елитна култура лажно интелектуалистичка, снобовска, из
вештачена и феминизирана. Такође, сматрају садржаје ове
културе изопаченим, а саме ствараоце настраним. Критика
елитне културе није систематична и потпуна у теоријском
смислу, каква је критика масовне културе, али је она једнако
ефикасна у пракси, а заснива се на игнорисању и презирању
свега што од елитне културе долази, али и институционал
ном ограничавању њеног утицаја путем цензуре и разних
забрана.
Спор на релацији популарна-виша13 култура заправо је бор
ба за превласт културних вредности једне од култура које
би даље служиле уређивању живота свих. При том, актери
те борбе не користе иста средства, него она којима најбоље
баратају, једни слова, други акцију; нити пак користе иста
мерила за оцењивање, већ једни естетику и етику а други
здрав разум и искуство.  Овај „културни рат”, како сукоб из
међу популарне и високе културе назива Херберт Ганс (Her
bert Gans), је, по њему, и класни конфликт у којем културни
нападају некултурне, образовани необразоване, експерти
лаике, утицајни мање утицајне. Ганс тврди да је у основи
овог рата дебата око питања природе доброг живота и пита
ња  чија култура треба да доминира у друштву. То је рат око
тога да ли културни живот друштва треба да буде уређен по
правилима и вредностима културне елите или би требало

13 У новијој литератури се чешће употребљава појам популарна уместо
појма масовна култура, али се у основи ради о истом феномену, па се
стога на ова два појма може гледати као на синомиме. Разлози, које наво
де аутори, за ову промену су ти да појам масовна културе најчешће има
пежоративну конотацију, док је појам популарне културе неутралан.
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да буде тржишно детерминисан, да буде оријентисан према
задовољавању потреба потрошача.14

Класификације укуса и укуси класификација
Сигурно је да су разлике у укусима и културном понашању
старе колико и цивилизована друштва, али оне постају пред
мет интересовања и систематичног проучавања научника
тек у XX веку. Кулминација друштвених процеса који су на
крају изнедрили масовно друштво, изазвала је низ покушаја
теоријског дефинисања културних феномена. У том перио
ду настају значајне теорије о поделама у култури, типологи
је укуса и публике, разматра се однос између друштвених
група и укуса, нивоа културе и статусних позиција, итд. Ми
ћемо даље у тексту поменути концепте који се односе на ис
траживање ових питања са посебним освртом на феномен
културног укуса.
Једна од првих значајнијих концепција о укусу као битном
одређењу статуса и културног идентитета је Вебленова те
орија о „видљивој потрошњи”. Торстен Веблен сматра да
главни мотив за стицање и увећање богатства није потреба
за сигурношћу (мада јесте битна) већ част коју са собом до
носи богатство. Како би се придобило поштовање од дру
гих, богатство се мора приказати било кроз “видљиву доко
лицу” било „видљивом потрошњом”. По Веблену, „видљива
доколица” је уздржавање од рада, или понашање које није
условљено обавезама и задацима, док је „видљива потро
шња” куповина скупоцене робе, ретких артикала и ужива
ње у свему што се карактерише као луксузно. Критеријуми
којима се овакав укус служи у селекцији нису универзални
стандарди лепог у естетици или доброг у етици, нити је то
лични критеријум и доживљај лепог или доброг. Основа за
просуђивање и доношење одлука су тржишне околности,
дакле, оно што је скупо је и лепо и добро и свакако пожељ
но. Интенција такве потрошње је стална куповина и власни
штво над скупим стварима наочиглед свима. Јасно је да се
овде животни стил користи као средство за препознавање и
дистинкцију. „Видљива потрошња” је знак да се припада од
ређеној групи, групи богатих, и симбол различитости. Зато
потрошња мора бити видљива, да би једнима указивала на
заједништво, другима на различитост, једнима на припад
ност, другима на неприпадност. Овде се укус првенствено

14 Gans, H. Ј. (1999) Popular Culture and High Culture. An Analysis and
Evaluation of Taste, New York: Basic Books, p. 3-5.
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употребљава као средство за истицање социјалних раз
лика.15
Следећа концепција, коју сматрамо битном за нашу тему и
коју ћемо овде укратко приказати, фокус испитивања ста
вља на разумевање улоге укуса у симболичкој класифика
цији. Њу је на најсистематичнији начин формулисао Пјер
Бурдије, али с обзиром да смо се његовом концепцијом по
себно бавили у претходном делу текста, овде ћемо обради
ти теорију Ди Мађа (Paul DiMaggio) која у неком смислу
представља разраду Бурдијеовог модела.
Да би разумео зашто и на који начин се укуси мењају, Ди
Мађо укус посматра као део симболичког система класи
фикације обликованог доминантним, структуралним карак
теристикама друштва. Промене друштвених и историјских
услова доводе до промене у особеностима симболичких
система класификације. Због тога је адекватно разумевање
и објашњење односа између симболичког система и дру
штвене структуре могуће само уколико се у анализу укључи
читав комплекс социјалних фактора. Наиме, како бисмо об
јаснили подударност између друштвене и културне страти
фикације морамо установити колика је снага статуса и кла
са, социјалне разлике и неједнакости, владајућу културну
политику, полажај уметности у друштву, улогу институција
културне продукције итд.
Ди Мађо промене на плану симболичких система класифи
кација посматра кроз четири димензије: 1) диференцијаци
ја; 2) хијерархија; 3) универзалност; 4) симболички потен
цијал. Диференцијација означава постојање више култура
укуса које се међусобно разликују и које врше поделу по
припадности. Ова димензија нам указује на постојање раз
лика у укусима али не говори ништа о њиховом поретку. За
то је у анализу неопходно укључити другу димензију која
нам даје одговор   на питање да ли су културе укуса хије
рархијски уређене. Трећа димензија, универзалност, се пак
односи на постојање стандарда у укусу који се од већине
перципирају и прихватају као легитимни, а да ли су грани
це између различитих култура укуса круте и непремости
ве или су флексибилне и премостиве указује нам последња
димензија. По Ди Мађу, разлоге за одређену констелацију
елемената симболичке структуре класификације (колико је
15 И данас се у изучавању друштвеног статуса кључан значај придаје начи
ну на који се користе привилегије и богатства,  а не занимањима и ресур
сима које припадници одређених група поседују. Савремене концепције
културног идентитета претпостављају да се културни стилови, или пак
животни, заснивају на друштвеној организацији потрошње.
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култура укуса, да ли су у односу једнакости или су хијерар
хијски уређене, да ли се проблематизује универзалност кри
теријума или не и какве су природе границе које успоста
вљају културе) би требало тражити у друштвеној структури
и историјским околностима.

Типологије укуса
Свака научна типологија жели да одређену целину (дру
штво, културу) подели на две или више јединица и тиме по
броји и обухвати све, без остатка. Тако је и са типологијом
укуса, она за циљ има то да сва културна бића једног дру
штва (а понекад и шире) смести у неколико категорија.  
Најпознатија типологија укуса у модерном добу је подела
на масовни и елитни укус. Према њој на једној страни стоје
они који конзумирају и познају дела високе културе (у му
зици: Бетовен, Моцарт, Штраус; сликарству: Тицијан, Вела
скез, Рембрант; вајарству: Фидија, Микеланђело, Бернини;
филму: Антонијони, Тарковски, Бергман; књижевности:
Шекспир, Достојевски, Вирџинија Вулф; баве се научним
радом или неком од уметности, посећују музеје, позори
шта итд.), а на другој страни су љубитељи масовне културе
(који преферирају и уживају у кич стваралаштву, тривијал
ној књижевности, сентименталном филму – мелодрами, на
родној и популарној музици, телевизијским ток шоуовима,
таблоидима итд.). Мишљење великог броја социолога је да
процес удаљавања између масовне и елитне културе пролази
кроз други талас у XX веку, па границе између ових култу
ра постају чвршће и видљивије а разлике веће. 16 Међутим,
не слажу се сви са овим констатацијама, једни оспоравају
исправност дихотомне поделе културе на елитну и масов
ну, други пак исправност мишљења да се те две културе све
више удаљавају.
Реакцију на биполарну слику културе и укуса, на мишљење
о бескрајној удаљености високе и популарне културе, као
и на критику масовне културе је на најуверљивији начин
артикулисао Херберт Ганс. По његовом мишљењу, подела
на високу и популарну културу је сувише једноставна и не
одражава на прави начин стање у културама савременог до
ба. Стога је, сматра Ганс, у анализу културног живота неоп
ходно увести знатно комплекснију типологију. Ганс говори
о пет култура укуса којима одговарају пет публика укуса.
Концепт култура укуса подразумева постојање одређених
стандарда и вредности, заједничких једној публици укуса и
16 Више о овоме погледати у делу текста са насловом Масовна и елитна
култура – објашњење и критика.
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различитих када се публике упоређују међусобно, којима се
појединци служе у избору културних садржаја у различитим
културним областима.
Тих пет култура укуса су следеће: висока култура, вишасредња култура, нижа-средња култура, ниска култура и
квази-фолклорна ниска култура укуса. Као што се може
видети из назива, културе укуса су битно одређене социо-
економским факторима. Ипак, за разлику од социјалне
структуре која је хијерархијска, културе укуса су, по Гансу,
једнаке. Такво мишљење произилази из становишта које ау
тор заговара и које назива „културни плурализам”. То значи
да постоји више различитих култура, али да се разлике које
међу њима постоје не могу узимати као основ за доношење
вредносних судова о њима, те да све културе укуса морамо
посматрати и третирати као једнако вредне. Гансу можемо
приписати и залагање за демократизацију културе с обзи
ром да тврди да сваки човек има право на културу коју би
ра и за коју сматра да на најбољи начин задовољава његове
културне потребе, и да културе као такве заузимају једнаке
положаје у друштву.
Већ смо поменули да се, по Гансу, културе укуса разликују
по стандардима и вредностима које служе за селекцију кул
турних садржаја и норми, али се оне разликују и по соци
јалним носиоцима. Тако, публику високе културе укуса са
чињавају високообразовани људи из високе и више-средње
класе чије културне преференције укључују традиционална
и савремена дела уметности. Публика више-средње култу
ре укуса у највећем делу долази из виших-средњих слојева,
а културна добра бирају на основу њиховог садржаја. Ни
жа-средња култура укуса је карактеристична за припадни
ке средњих и нижих слојева друштва. Стандарди и вредно
сти које ова публика користи се поклапају са стандардима и
вредностима који се користе у стварању садржаја масовних
медија, тако да она своје културне потребе углавном задо
вољавају путем средстава масовног комуницирања. Као и
нижа-средња публика, и ниска публика укуса своје култур
не потребе задовољава конзумирајући садржаје масовних
медија, с том разликом што их тумачи и разумева у складу
са социјалним искуством и вредностима својих носилаца
– припадници нижих-средњих слојева становништва који
обављају мануелне послове. И на крају, квази-фолклорна
ниска култура укуса је карактеристична за сиромашне људе,
врло ниског образовања и сеоског порекла који немају по
себно развијене стандарде избора и културне потребе јер им
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тако нешто не омогућавају социо-економски услови живо
та.17
Међутим, истраживања вршена у последњим деценијама
XX века доводе у питање тврдње о линији повезаности со
цијалног статуса и културног укуса, о хомологији социјал
не и културне стратификације, и о хомогеним и засебним
културама укуса, и уводе у теорију културе нове хипотезе.
Ерозија граница између високе и популарне културе, кљу
чан утицај фактора личности у избору културних садржаја,
постојање више тржишта статуса, и омнивор/унивор кон
цепт културне потрошње су неке од њих. То нас доводи до
концепција о постмодерном укусу.
Истраживачи у овој области тврде да емпиријски докази о
различитим публикама укуса постоје али да такве доказе
није могуће пронаћи за тврдње о строго стратификованим
и класно условљеним укусима. Приближавање култура је
утврђено у свим сегментима културне стварности, од са
држаја и естетских стандарда до организационих структу
ра и публика. Као пример конвергенције култура се наводе
подаци да се, на једној страни, све већи број људи из ни
жих-средњих култура публика појављује на пројекцијама
блокбастера али и на пројекцијама филмова који се нази
вају уметничким, а на другој страни бележи тренд да вели
ки број припадника виших култура укуса у свом културном
избору укључује садржаје из различитих културних миљеа.
На пољу културне продукције, конвергенција је уочена код
појаве да виша култура преузима неке културне продукте
сиромашних, након што их они одбаце (као, на пример, пре
узимање неких форми и песама кантри, блуз и џез музике у
Америци).
Према овом становишту, кључну улогу у процесу рушења
граница између високе и популарне културе имале су проме
не у друштвеној структури и култури савремених друштава.
Висок ниво географске и социјалне мобилности, већа до
ступности високог образовања, удружени са повећањем жи
вотног стандарда и технолошким развојем који је утицао на
занемаривање физичке удаљености и на повећање количине
информација у размени, су коначно омогућиле једнаку до
ступност садржаја културе огромном броју становника. С
овим променама долазе и промене у култури, па се у обла
сти уметности бележи све већа толеранција према различи
тим културним вредностима, и напуштање праксе катего
ричког одбацивања културних садржаја који не испуњавају
17 Више о овоме погледај: Gans, H. J. (1999) Popular Culture and High Cul
ture. An Analysis and Evaluation of Taste, New York: Basic Books.
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критеријуме генерисане из класичне уметности, као и про
жимања између популарне и високе културе.
Појединци који се налазе у друштвеним просторима са го
ре наведеним карактеристикама, партиципирају у великом
броју социјалних група које не припадају истој култури уку
са, што их доводи у директан контакт са људима различи
тог укуса. Такође, доступност информација и знања о умет
ности сваком ко је заинтересован, умањује могућности за
социјално искључивање на тој основи. Када се томе дода
и утицај масовних медија који нуде широк асортиман гото
вих културних стилова није изненађујуће да су појединци
склонији експериментисању са самим собом и да то у ова
квим околностима представља изазов којем они не одоле
вају. У том контексту, способност комбиновања различитих
културних симбола постаје кључни ресурс у социјалној ин
теракцији, а способност пребацивања са једне културе на
другу у зависности од околности и очекивања и поседовање
културних знања применљивих у разним социјалним миље
има кориснија од познавања ексклузивних симбола и кодова
високе културе.18
Теоретичари укуса постмодерне провенијенције се слажу
око тога да је процес приближавања култура добро докумен
тован, али се разликују по томе какво значење том процесу
приписују. Једно од тумачења је до краја доведена теорија
о постмодерном укусу која сматра да су докази о рушењу
граница и умножавању културних модела, без доминантног
система, јасан показатељ да су укуси данас израз индиви
дуалних преференција и личних избора. Неједнакости бази
ране на укусу можда опстају, али су оне пре индивидуалне
природе неголи израз класне доминације. Према другом ста
новишту, блиско овом, културни укуси и даље имају своје
корелате у класним социјалним позицијама, али више не
постоји једно, објективно поље дистинкције у којем доми
нира елитна култура, већ се у савременим друштвима може
уочити већи број поља различитих културних конфигураци
ја. Унутар тих поља, која коегзистирају у једном друштву,
културне разлике се реализују и актуелизују.
Да плурализам културних укуса и све мања видљивост
граница између различитих култура укуса не представља
крај класне доминације базиране на укусу него само њену
трансформацију, мишљење је друге групе аутора. Они сма
трају да   је укус задржао социјалну функцију исцртавања
18 Erickson, B. H. (1996) Culture, Class and Connections, American Journal of
Sociology vol. 102. no. 1, Washington, DC: American Sociological Associa
tion, р. 217-251.
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симболичких граница, али да су правила дистинкције про
мењена. Виша класна позиција се не исказује више као екс
клузиван укус за ограничен опсег продуката високе културе.
Истраживања ове групе аутора показују да припаднике ви
ших друштвених позиција одликује велики обим културних
активности и широк дијапазон у избору културних садржаја
и форми. То значи да они у културну потрошњу укључују
како продукте високе културе тако и продукте масовне кул
туре. Ричард Петерсон (Richard Peterson) ову групу означава
именом омнивори.19 Њихов опозит у културном понашању
представљају особе са ниским социо-економским статусом
које показују узак спектар културних активности и релатив
но ограничен укус, а исти аутори њих означавају именом
унивори. Дакле, овде се обим и разноврсност културних из
бора и активности у слободном времену показују као основа
за дистинкцију статусних група.20  
У домаћој литератури Предраг Цветичанин је на основу
комбиновања типологија и теоријских схема претходно на
ведених аутора, а поред њих и теоријских схема Сајмона
Фрита и Герхарда Шуца, и на основу резултата истражива
ња спроведених на репрезентативним узорцима у Србији и
Македонији, конструисао типологију укуса који се форми
рају у оквирима елитног, популарног и фолклорног дискур
са. Цветичанин говори о четири „чиста” типа укуса: тра
диционални елитни укус, конвенционални и урбани укус и
фолклорни укус, и о два типа укуса, алтернативни елитни
укус (елитни омнивори) и рурбани укус (рурбани омнивори)
који се формирају „између” дискурса који су одређени као
носиоци ова четири „чиста” типа. Приликом дефинисања
и експликације сваког типа укуса, аутор је користио више
фактора, па се тако као окосница ове типологије појављују,
на једној страни, перцепција, партиципација, преференције,
19 Коен Ван Ејк (Koen Van Eijck) је у својим истраживањима утврдио пози
тивну повезаност између статуса и обима у избору и активностима код
млађих генерација  али не и међу старијим члановима виших статусних
група. Другим речима омниворни укус је карактеристичан за младе из
виших друштвених слојева (Van Eijck, К. (2000) Richard A. Peterson and
the culture of consumption, Poetics 28, Amsterdam: Elsevier B.V., р. 207224; Van Eijck, K. (2001) Social Differentiation in Musical Taste Patterns,
Social Forces vol. 79, no. 3, Chapel Hill: University of North Carolina Press,
р. 1163-1185).
20 Peterson, R. A. (1992) Understanding audience segmentation: From elite and
mass to omnivore and univore, Poetics 21, Amsterdam: Elsevier B.V., р. 243258; и: Peterson, R. A. and Kern, R. M. (1996) Changing Highbrow Taste:
From Snob to Omnivore, American Sociological Review vol. 61, no. 5, Was
hington, DC: American Sociological Association, р. 900-907; Peterson, A. R.
(1997) The rise and fall of highbrow snobbery as a status marker, Poetics 25,
Amsterdam: Elsevier B.V., р. 75-92.
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знање и потрошња испитаника у домену културе, и, на дру
гој страни, дистрибуција ових карактеристика према соци
јалним категоријама – степен образовања, професионалне
групе, место рођења и боравка, род, старост. На крају, аутор
све укусе дели на оне који припадају локалном и оне који
припадају глобалном културном миљеу21.
Мислимо, насупрот концепцији укуса као потпуно личне
категорије, да културни укус и на њему изграђен културни
стил никада није у целини ствар појединца, и поред уважа
вања свих особености одређеног културног стила који при
падају управо појединцима, јер он увек подразумева задово
љавање културних потреба већег броја људи на исти начин.
Стога се пре може говорити о групи људи која исте културне
вредности и стандарде сматра значајним за свој културни
идентитет. Групе о којима овде говоримо не морају нужно
бити ентитети састављени од појединаца ограничених на
неки физички простор – насеље, град, покрајина или држа
ва, нити групе које карактерише непосредан физички кон
такт њених чланова, већ могу бити замишљене заједнице
људи омеђене симболичким границама и одређене посред
ним облицима комуницирања, на пример, виртуелном кому
никацијом. У данашњици, брзина промена и ширина понуда
условљавају све комплексније системе разликовања, до де
таља осмишљене обрасце понашања или пак хипертрофију
фрагмената културног стила. Тако, врсте музике, филмски
жанр, стил облачења, начина шминкања, говора или неког
другог вида визуелног или аудитивног израза, могли бисмо
рећи, условљава постојање културних дискурса (или квазидискурса), којим се појединци служе у објашњавању смисла
својих избора и који им омогућава стилску доследност, а са
мим тим и припадност одређеној културној групи. Дакле,
начин на који се поједине групе укључују у културни по
редак окружења има изузетну важност јер пружа основу за
разликовање и омогућава препознатљивост.

Закључак
Осврт на разне друштвене теорије које разматрају однос из
међу доминантне и потчињене културе, масовне и елитне,
мејнстрим културе и поткултура, више, средње и ниже, ом
нивора и унивора, па и однос између изолованих јединки
специфичних културних укуса у глобализованом свету нам
21 Првом, односно локалном, припадају фолклорни и рурбани укус, док
другом, глобалном културном миљеу, припадају урбани, конвенцио
нални и елитни укус. Више о свему овоме погледати у: Цветичанин, П.
(2007) Културне потребе, навике и укус грађана Србије и Македоније,
Ниш: Одбор за грађанску иницијативу.
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пружа важно сазнање о значају културних фактора у ствара
њу и одржавању социјалних разлика.
Било да говоримо о укусу, културном стилу или културном
идентитету ми увек полазимо од одређених разлика које по
стоје у једном друштву, тј. у култури тог друштва. Заправо,
мисаони концепти о укусу, стилу и идентитету су покушаји
да се на што ефикаснији и јаснији начин објасне разлози
постојања тих културних разлика. Као што смо показали у
претходном делу текста, појединци који припадају истом
типу укуса деле исте вредности и стандарде, преферирају
исте или сличне културне садржаје, и тиме се уједно раз
ликују од оних појединца који припадају другачијем типу
укуса. Али, укуси се не задржавају само на фактичкој разли
читости, у свакидашњици ће свака од група која дели исти
културни идентитет покушати да своје културне карактери
стике прикаже као супериорније, као боље па чак и да по
куша да у то убеди оне који том стилу не припадају. Укус,
како то говори Бејли (Stephen Bayley), представља својевр
сну религију чији се обреди обављају на одређен начин и на
посебним местима.22
Каква је улога и значај симболичких граница у друштву,
делимично може да нам укаже побројавање односа у којем
могу бити симболичке и социјалне границе. Најчешће се
симболичке границе употребљавају као суптилна средства
за ојачавање, одржавање или рационализацију социјалних
разлика, о чему говори Бурдијеова анализа употребе кул
турних маркера у класној дистинкцији. У неким случајеви
ма социјални актери користе симболичке границе како би
оспорили или прикрили значење социјалних разлика. Одре
ђене групе нижих слојева становништва желећи да прикрију
свој друштвени статус преузимају неке културне елементе и
имитирају културу виших слојева друштва. Тиме уједно ис
тичу сличности са вишим слојевима али и разлике у односу
на ниже слојеве. Не бисмо смели да изоставимо и случа
јеве где су симболичке границе преузеле улоге социјалних
граница. Прави пример представљају имагинарне заједнице
људи које су омогућене употребом нових информационих
технологија и које не рачунају на уобичајене и традиционал
не социјалне односе. Код ових колектива преовладава иде
ја о заједничком идентитету који се не гради у директним
22 Можда су најочигледнији примери за то културни идентитети у чијој су
основи музички укуси. Бити панкер, на пример, значи прихватити и у
свакидашњици примењивати одређена правила у понашању и облаче
њу, излазити на одређена места, слушати одређену музику, поштовати
одређене личности, обожавати одређене предмете итд. Погледај: Beyley,
S. (1991) Taste: The Secret Meaning of Things, London: Faber & Faber.
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контактима људи већ посредством савремених комуникаци
оних медија.
Свакако, односи између симболичких граница и социјалних
разлика нису исти у свакој култури. У зависности од култур
ног контекста иста социјална разлика може бити повезана
са различитим симболичким границама. Мишел Ламон као
пример наводи Европу где је класна дистинкција повеза
на са симболичким границама између високе и популарне
културе, док је у Сједињеним Америчким Државама класна
дистинкција повезана са симболичким границама између
омнивора и унивора.23
Склони смо закључку да не постоји једностран утицај дру
штвене структуре на културу или обрнуто, већ  да је у пита
њу дијалектички однос. Културе укуса су условљене социоекономским условима живота својих носилаца, али и култу
ре укуса својим карактеристикама доприносе очигледношћу
и одржавању социјалних разлика које међу њима постоје.
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CHANGING SOCIAL DIFFERENCES AND STRUGGLES
Abstract
The author uses the concept of symbolic boundaries to analyze cultural
origins of social divisions. The analysis begins with consideration of
Bourdieu’s idea of how cultural styles correlate with class formations,
and is followed by a discussion regarding a strict division of culture
into two poles – the popular and the elite culture. The main theories and
typologies of taste are presented at the end of the paper, together with
a discussion about taste-based social differences and the structuring of
cultural features into stylistically coherent forms – lifestyles.
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ПАРТИЦИПАТИВНЕ ПРАКСЕ
У СРПСКОЈ САВРЕМЕНОЈ
УМЕТНОСТИ
Сажетак: Партиципативне праксе у уметности пример су при
ближавања и другачијег повезивања уметности и културе, од
носно уметности и различитих друштвених регистара. У овим
праксама се најдиректније препознаје једно од кључних обележ
ја савремене уметности, а то је нестајање видљивих, опипљивих
разлика између уметничког и неуметничког деловања. Партици
пативне праксе преузимају социјалне матрице из различитих дру
штвених и културних регистaра с уметничком наменом и с циљем
успостављања критичког односа према друштву, локалној сре
дини, култури, једном речју, политичког начина деловања. Ова
кав начин функционисања партиципативних пракси анализиран је
на примеру српске савремене уметности са краћим историјским
освртом (авангардна и неоавангардна уметност) као и актуелним
теоријским одређењима (К. Бишоп, Б. Грој и Н. Бурио).
Кључне речи: партиципативне праксе, српска савремена умет
ност, култура, друштво, заједница, социјална ангажованост,
релациона естетика

Активација, укључивање и ангажовање посматрача при
сутни су у многим уметничким праксама. Међутим, када је
укључивање већег броја људи унутар различитих социјал
них контекста конститутивни елеменат концепције, продук
ције и презентације уметничког рада, онда се може говори
ти о партиципацији као засебној уметничкој пракси. Клер
Бишоп сматра да се читава уметност 20. века може посма
трати из угла партиципативних пракси: као што је Гринберг
централно место дао слици у уметности 20. века, а теоре
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тичари окупљени око часописа Октобар (Розалинд Краус,
Бењамин Бухлох, Ив Алан Боа)1 то место додељују редимеј
ду и праксама произашлим из редимејда, на сличан начин се
може говорити о још једној линији и уметност 20. века по
сматрати као историја партиципативних пракси.2 Ове прак
се јавиле су се у оквиру авангардних истраживања, актуа
лизоване су средином века са неоавангардним правцима, а
њихово присуство незаобилазно је у савременој уметности.
Како се може објаснити појачано интересовање за партици
пативне праксе на крају 20. и почетку 21. века? Да ли је то
симптом промењене позиције уметности, и културе уопште,
у савременом друштву? Да ли је уметност, а самим тим и
култура, изгубила своју привилеговану позицију? Да ли се
партиципативне праксе могу посматрати као покушај да се
изгубљена позиција надомести окретањем и отварањем ка
другим друштвеним регистрима или смо сведоци транзици
оног периода у којем се оцртавају обриси некакве другачије
позиције уметности, културе, а могло би се рећи и читавог
хуманистичког наслеђа у односу на друштво?
Партиципативне праксе су присутне под различитим име
нима: социјално ангажована уметност, уметност заједница
(community-based art, experimental communities), дијалошка
уметност, интервенција, партиципација, колаборација, кон
текстуална уметност и, од скора, социјалне праксе. Њихов
заједнички именитељ је социјална ангажованост у одређе
ном контексту. Бишопова се опредељује за назив партици
пативне уметности истичући као главно дистинктивно обе
лежје, не социјалну ангажованост, већ партиципацију више
људи. Социјално ангажована може да буде и слика (уље на
платну), филм, интервенција у простору и друге праксе ко
је не укључују нужно више људи, док је у партиципатив
ним праксама партиципација главно средство, „медиј” или
„материјал” за извођење рада. Партиципација спада у тзв.
постстудијске праксе јер је продукција изједначена са пре
зентацијом и одвија се у јавном, излагачком или најчешће
неуметничком социјалном контексту. У партиципативним
праксама циљ уметничког деловања је стварање одређене
„ситуације”, а не физичког објекта. Уметник/ца је и сам пар
тиципатор који обликује одређену ситуацију чије је трајање
ограничено, али не нужно дефинисано прецизним почетком
и крајем: рад може бити акција која има дефинисано тра
јање, нпр. неколико сати или пројекат који се одвија у ду
жем периоду и укључује низ различитих акција. Публика је

1 Нпр. Art Since 1900 (2004) London: Thames&Hudson.
2 Bishop, C. (2012) Artificial Hells, London: Verso.
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састављена не од посматрача, већ од учесника који партици
пирају у датој ситуацији.
У тексту „Viewers as Producers”3 К. Бишоп говори о два типа
партиципације. Први је активирање посматрача, измештање
из његовог пасивизираног, дистанцираног положаја увође
њем интеракције са уметничким радом. Пасивизираности
посматрача и неприкосновеној позицији уметника доприно
си и даље, веома жив, прилагодљив и инфлуентан романти
чарски мит о уметнику-генију који ствара у непоновљивом
стваралачком чину који се, на различите начине, одржао до
данас. Други тип партиципације у први план ставља соци
јалну димензију и апропријацију различитих социјалних
форми из неуметничког у регистар уметности. Оба типа за
полазиште имају критику традиционалне улоге посматрача,
тенденцију активирања посматрача, измештање из његове
пасивизиране, дистанциране позиције у односу на сам рад
и дестабилизовање искључивости односа активно-пасивно
чије су негативне конотације увек на страни посматрача.
У новијим анализама Бишопова одваја интерактивност од
партиципативних пракси зато што је у партиципацији у
првом плану социјална димензија, а не однос између умет
ника и посматрача или уметничког дела и посматрача или
између дела и окружења у најширем смислу – што је главно
обележје интерактивности. Одвајање интерактивности од
партиципативних пракси условљено је појавом дигиталних
технологија. С дигиталним медијима интерактивност је до
била своје технолошко утемељење. Компјутери су по дефи
ницији интерактивни тако да то није више „додатна” актив
ност јер је посматрач сада истовремено и корисник.4
Са појавом Интернета партиципативне уметничке праксе
добиле су технолошку потпору као простор неограничених
могућности за социјална ангажовавања и повезивања. Пар
тиципација обухвата интеракцију (у смислу да је сваки од
нос интеракција), али је нагласак на колаборацији, заједнич
ком, а не индивидуалном искуству што је најчешће случај са
интерактивним радовима. Иако се о партиципативним прак
сама у јаком смислу може говорити тек у уметности деве
десетих година, када су добиле и своја теоријска одређења,
3 Bishop, C. (ed.) (2006) Participation, The MIT Press.
4 „New media is interactive. In contrast to old media where the order of pre
sentation is fixed, the user can now interact with a media object. In the pro
cess of interaction the user can choose which elements to display or which
paths to follow, thus generating a unique work. In this way the user becomes
the coauthor of the work.” Manovich, L. (2008) Art after Web 2.0 in: The
Art of Participation, 1950 to Now, San Francisco Museum of Modern Art:
Thames&Hudson, р. 55.
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наглашавање колективног рада је идеја која се јавља у окви
ру авангарди – футуризма, руске авангарде и дадаизма – а
која са институционализацијом модернизма бива маргина
лизована у корист уметника као јаког субјекта.
Футуристи су, међу првима, довели у питање традиционал
ну улогу публике и проширили начин њеног функциони
сања увођењем елемената политичке кампање: обраћањем
масовној публици, оглашавањем у новинама, манифестима,
акцијама у јавном простору, улици.5 На футуристичким ве
черима (serata), које се организују од 1910. године, уметни
ци директно комуницирају са публиком. Умберто Бочони,
Карло Кара, Луиђ и Русоло и Маринети излазе на позорницу,
читају поезију, музицирају, изводе позоришне комаде, изла
жу слике. Њима су претходиле бучне најаве, акције на ули
ци чија је функција била привлачење пажње, а следиле им
подједнако „бурне” реакције у штампи након извођења. Но
вине које футуристи уводе у односе са публиком - директна
обраћања, излазак из официјелних излагачких простора на
улицу, у позориште и провокација публике -  имају за циљ
да покрену, ангажују, укључе публику и уметнички рад из
једначе са активирањем одређеног, најчешће неуметничког,
социјалног поља.6
Руска авангарда је веома специфична у односу на истовре
мене авангардне појаве у Европи. Појавом новог социопо
литичког и идеолошког амбијента након Октобарске рево
луције, долази до преиспитивања и одустајања од модерни
стичких теоријских ставова актуелних у раној модернистич
кој фази до 1917. године, утемељених на идејама аутономије
уметности, самодовољности уметности и усредсређености
на формални језик изражавања. Формални језик и теоријски
ставови се трансформишу у правцу повезивања уметности,
културе уопште и друштвених промена: уметности се даје
функција у обликовању новог друштва. „Нова пролетерска
култура” по мишљењу А. Богданова, оснивача и теоретича
ра Пролеткулта, културне организације основане у посток
тобарском период
 у, треба да функционише као индустрија.7
То је довело до одбацивања индивидуализма у корист колек
5 Први футуристички манифест објављен је на насловној страни францу
ског часописа Le Figaro 20. фебруара 1909.
6 Неки од начина активирања или провокације публике: стављање лепка
на столице што је изазивало општи смех на рачун оног ко је „насео” на
овакав трик, продавање карте са истим бројем седишта већем броју љу
ди што је водило расправама, чак тучама, посипање публике прашином
од које је кашљала и кијала... Bishop, C. (2012) Artificial Hells, London:
Verso, р. 42.
7 Исто, стр. 51.
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тивизма, учествовања у колективним акцијама и унапређења
колективног живота. Најекстремнији вид оваквог схватања
је уметност као утилитарна делатност што је теоријско по
лазиште за конструктивисте и, у још већој мери, продукти
висте. У ликовним уметностима то је условило окретање
примењеној уметности. У позоришту на значају добија нова
форма масовног спектакла у којем публика партиципира у
извођењу чиме се опет промовише идеја колективизма, из
једначавања публике и глумаца, односно брисање границе
између аматера и професионалаца.
Дадаистичке праксе сличне су футуристичким. Најпре у Ци
риху (Кабаре Волтер, 1916-17), а затим у Паризу организу
ју се дадаистичке манифестације које такође имају за циљ
активирање публике и то провоцирањем, скандализовањем
и шокирањем. Као и футуристима, и њима је јако битно из
мештање из институционалног у јавни простор, непосредан
контакт са публиком. Медијска манипулација такође је један
од нових начина комуницирања са публиком који дадаисти
практикују. Тиме се нарочито бавио Тристан Цара који би,
рецимо, најавио долазак Чарлија Чаплина на манифестацију
коју су организовали, то би пренеле новине што би приву
кло велики број људи и акција би прерасла у медијски дога
ђај. Организовање оваквих медијских и јавних догађања на
рочито је карактеристично за париску фазу. Један од начина
јавног иступања је и организовање „туристичких тура” на
којима се не би обилазили историјски споменици, већ места
ни по чему значајна у туристичком, историјском и урбани
стичком смислу. Овакви поступци имали су за циљ обесми
шљавање и субверзију постојећих социјалних матрица.
Клер Бишоп партиципативну уметност историјски контек
стуализује у односу на друштвено-политичке промене које
су обележиле 20. век. Она издваја три године или три пе
риода интензивних социјалних превирања који су нарочито
погодовали развоју партиципативних пракси: појава исто
ријских авангарди и са њима повезаних идеја о приближа
вању, брисању граница између уметности и живота кулми
нира идејом колективизма након 1917; затим, појава неоа
вангардних пракси и низ социјалних покрета у различитим
регистрима друштвеног деловања који кулминирају 1968. и
1989. годину као увод у социјалне праксе деведесетих ко
је су полазиште за партиципативну уметност. Сва три пе
риода карактеристична су по врло израженим друштвеним
превирањима и са њима повезаним преиспитивањима улоге
уметности, њеног социјалног (политичког) потенцијала у
контексту ширих друштвених промена.
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Током шездесетих година, и раније, долази до актуелизова
ња авангардне идеје колективизма кроз колективне праксе,
успостављања алтернативних социјалних модела кроз хи
пи покрет, покрет за борбу за грађанска права, против рата
у Вијетнаму, студентских протеста, феминистичког покре
та, оснивање комуна, ослобађање тела, уплив источњач
ких учења као показатеља да су основне идеје грађанског
друштва доведене у питање. Идеја промена друштва кроз
уметничку праксу карактеристична је за Социјалну скулпту
ру Јозефа Бојса. Успостављање директне комуникације са
публиком имало је за циљ промену устаљених, застарелих
матрица функционисања друштвених заједница. У склопу
овог пројекта било је оснивање Бироа за директну демокра
тију, стодневне живе инсталације на Документима 1972. го
дине реализоване као отворене канцеларије у којој је Бојс,
све време трајања ове манифестације, разговарао са посе
тиоцима о свом концепту директне демократије као могућој
алтернативи постојећем друштвеном уређењу. Његово по
лазиште је да је уметност област креативног и самим тим
поље из којег могу кренути промене са ширим друштвеним
и политичким консеквенцама. Свако ко живи у одређеном
систему партиципира у његовом уређењу и самим тим може
да буде иницијатор одређене промене.
Током седамдесетих година, у српској (тада југословенској)
уметности у склопу тзв. нових уметничких пракси идеја
колективног рада конкретну форму добија оснивањем гру
па, удруживањем уметника у заједничком раду. Истовре
мено, нове уметничке праксе се критички постављају пре
ма модернизму као аутономном и аполитичком контексту
стварања уметничког дела. Уметничко дело као довршени,
привилеговани објекат замењују праксе, како у уметнич
ком, тако и у вануметничком регистру. Редефинисана је и
улога посматрача који постаје учесник у друштвено и кул
турно мотивисаним уметничким праксама. Ове групе делују
као алтернатива у односу на доминантну линију умереног
модернизма која је отворени идеолошки модел уметности
(социјалистички реализам) заменила прикривеним идеоло
шким моделом (социјалистички естетизам).8
У контексту нових уметничких пракси јављају се следеће
групе: неформална Група шест уметника, Група 143, Гру
па А3, Bosch+Bosch, Код, Вербумпрограм, Група Меч...
Група шест уметника (Раша Тодосијевић, Зоран Поповић,
Марина Абрамовић, Гергељ Урком, Ера Миливојевић и Не
8 Merenik, L. (2010) Umetnost i vlast: srpsko slikarstvo 1945-1968, Beograd:
Fond Vujičić kolekcija.
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ша Париповић) у формалном смислу није била група јер је
ове уметнике приближио заједнички рад у оквиру Студент
ског културног центра као средишта алтернативне културе
у Београду, а не некакав заједнички програм. Оно што их
је такође зближило је супротстављање официјелној уметно
сти умерено модернистичког типа. У свом раду они дово
де у питање традиционална одређења уметничког дела као
привилегованог, естетског предмета увођењем перформати
ва, интервенција у галеријском и вангалеријском простору,
редимејд предмета, процеса, гестуалне и провокативне про
блематизације аутономије уметничког дела и традиционал
ног схватања уметника и увођењем концептуалног схватања
уметничког дела.
Група А3 (Добривоје Петровић, Југослав Влаховић, Риста
Банић, Младен Јевђовић, Ненад Петровић и Славко Тимо
тијевић) деловала је „у међупросторима елитне и популар
не културе, заснивајући праксу ироничног постдадаистич
ког интервенционизма или пародијског активизма у урба
ној култури”9. Интервенције у вангалеријском простору и
уличне акције имале су за циљ довођење у питање разли
ка између елитне и масовне културе, укључивање публике
у реализацију акција и преиспитивање устаљених кодова
перцепције уметности.
Рад Групе 143 (Биљана Томић, Мишко Шуваковић, Јован
Чекић, Неша Париповић, Маја Савић, Паја Станковић,
Мирко Дилберовић, Владимир Николић, Дејан Диздар, На
да Сеферовић, Бојана Бурић, Стипе Думић, Момчило Рајин,
Иван Марошевић, Слободан Шајин) усмерен је на теориј
ско-практична истраживања која су за циљ имала самообра
зовање у индивидуалном и заједничком раду.10 Успоставља
ње алтернативног модела перманентног самообразовања,
кроз индивидуалне и заједничке акције, позиционира се
насупрот званичним институцијама образовања у којима
су преовладавали застарели модели мишљења (у) уметно
сти. Истовремено, на трагу концептуалних истраживања,
рад у уметности изједначава се са мишљењем – насупрот
9 Šuvaković, M. (2007) Konceptualna umetnost, Novi Sad: Muzej savremene
umetnosti Vojvodine, str. 311.
10 „Деловање Групе поред заједничких презентација уметничких радова
карактеришу сталне дискусије, одржавање семинара-радионица. Зајед
ничко читање и дискутовање о савременим теоријским и филозофским
текстовима била је основна платформа њиховог рада. Њихове дискусије
су се често одржавале у СКЦ-у, али и у приватним становима, као и у
природи. Више од класичног уметничког колектива или авангардистич
ког покрета, група је имала карактер отворене заједнице усмерене на
алтернативно образовање и перманентно истраживање.” Унтеркофлер,
Д. (2013) Група 143, Београд: Службени гласник, стр. 76.
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традиционалном и модернистичком моделу који у први
план ставља производњу естетских предмета.

Теор ијска одређења партиципација:
Бурио, Бишоп и Гројс
Поред укључивања више људи у продукцију рада, једно од
битних одређења партиципативних пракси је социјално де
ловање: преузимање различитих социјалних пракси из не
уметничког регистра као што су дружење, сусрети, поли
тички ангажман, социјални ангажман, акције, разговори,
трибине и сл. Овакве праксе најчешће немају визуелни ка
рактер, мада су форме и даље предмет њиховог интересо
вања, али не као ликовне, већ социјалне форме обликовања
одређене заједнице. Поред тога што, најчешће, не укључују
стандардна уметничка средства у смислу медија, материја
ла, израза, поступка, њихова главна особеност, и оно што
их разликује од сличних неуметничких пракси, управо је то
што припадају регистру уметности и практикују их уметни
ци као и кустоси, критичари.
Овде ће бити речи о три различита теоријска оквира за ин
терпретацију партиципативне уметности следећих аутора:
Николаса Буриоа, Клер Бишоп и Бориса Гројса. Њихова
полазишта су различита – Бурио (Гатари, Chaosmose), Би
шоп (Бењамин, „Уметник као произвођач”; Дебор, Друштво
спектакла и Брехтово позориште) и Гројс (Вагнер, „Тhe Artwork of the Future”). Оно што им је заједничко је пробле
матизовање социјалне димензије партиципације, везе изме
ђу партиципативних пракси шездесетих и деведесетих као
и истицање значаја партиципативних пракси у савременој
уметности. Такође, заједничко им је истицање авангард
ног искуства за увођење партиципативних пракси у умет
ност, пре свега, футуризма, дадаизма и руске авангардне
уметности.
У студија Релациона естетика, Н. Бурио проблематизује ра
дове о уметности деведесетих с наглашеном социјалном те
матиком: колаборацију између уметника и публике која по
стаје предмет уметничког истраживања. За Буриоа је умет
нички простор нека врста „међупростора”11 неоптерећеног
кодовима, матрицама, клишеизираним обрасцима, изван
свеприсутног медијског окружења. Управо тај простор отва
ра могућност за успостављање неких других начина кому
никације. Уметнички рад је интеракција, али не интеракција
између посматрача и рада, већ међуљудска интеракција у
11 Burio, N. (2003 ) Relaciona estetika, u: Košava, Specijalno izdanje br. 42/43,
Vršac: Centar za savremenu kulturu Konkordija, р. 9.
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одређеном контексту. Уметнички предмет је у другом плану
или га уопште нема. Предмет, уколико га има, материјали
зација је интеракције, а не естетски предмет по себи.12 Умет
нички рад је тај међупростор: микроситуација у микропро
стору. Уметничко деловање је нека врста моделовања, не
одређених предмета, већ међуљудских и друштвених одно
са који су „полазиште и одредиште, укратко, основни извор
информација за њихову активност”. То није, као што Бурио
истиче, утопистички пројекат трансформације социјалних
односа и брисања постојећих облика комуникације с ци
љем стварања „бољег друштва”, већ увођење минималних
промена, помака у датом тренутку и одређеном контексту у
којем „нове животне могућности” постају могуће. За разли
ку од биоскопа, позоришта или гледања телевизије, изложба
нуди тај простор за интерсубјективно повезивање, међуљуд
ску интеракцију. Рад Марине Абрамовић Уметник је прису
тан може се посматрати у том кључу: сусрет између умет
ника и посетиоца. Тај сусрет се разликује од перформанса у
којем је публика само присутна. Овде је у питању директна
међуљудска интеракција у којој уметница успоставља спе
цифичну врсту односа са сваким посетиоцем појединачно,
али и врсту заједништва са свима присутнима који су део
тог сусрета.
Клер Бишоп указује на три функције партиципације истичу
ћи континуитет између партиципативних пракси из шезде
сетих и деведесетих година 20. века: активација, ауторство и
заједница. Активација се односи на активирање посматрача,
произвођење ситуација у којима ће посматрач, на физичком
и симболичком плану, имати специфично искуство учество
вања. Циљ активације је да омогући посматрачу да на нови,
другачији начин сагледа реалност – социјалну, политичку –
и своје место у њој. Активирани посматрач је „ново-еман
циповани субјект партиципације”.13 Истовремено, Бишоп
помиње и естетску димензију партиципације која је повеза
на управо са новим, специфичним искуством које посматрач
има у таквој ситуацији. Друга функција партиципације тиче
се ауторства, одбацивања устаљене хијерархијске матри
це између уметника као креатора, произвођача, аутора који
контролише и посматрача као пуког примаоца уметничког
12 „У жижи уметниковог интересовања све чешће се налазе односи, које
он, посредством свога рада, успоставља са публиком, или пак откри
вање модела друштвености. Ова особена продукција детерминише не
само област идеологије и праксе, већ и нове форме: поред релационе
природе (својствене уметничком делу), референтне тачке из области
међуљудских односа данас постају легитимне уметничке „форме”.”
Исто, стр. 14.
13 Bishop, C. Participation, нав. дело, стр. 12.
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садржаја. Увођење „позитивнијег и нехијерархијског соци
јалног модела” такође има естетску димензију као нова вр
ста креативне сарадње која носи ризик и непредвидивост.
Трећа функција односи се на заједницу: „преиспитивање
криза у заједници, колективне одговорности”. Њено пола
зиште је Марксово схватање отуђења као продукта капи
талистичког друштвеног уређења, а циљ партиципације је
реконектовање социјалних веза унутар одређене заједнице,
колективна сарадња и афирмисање заједништва као форме
друштвеног деловања.
Гројс у тексту „A Geneology of Participation”14 партиципаци
ју доводи у везу са преиспитавањем једне од доминантних
матрица модерне уметности -  уметника као активне инди
видуе насупрот пасивној, масовној публици. У начину на
који функционишу институције уметности, позиција умет
ника се издваја као привилегована, неприкосновена и читав
уметнички систем је у функцији уметника – продукције,
промоције и критичке рецепције његовог рада. Међутим,
позиција уметника се може посматрати и из сасвим друга
чијег угла. Оно што се најчешће превиђа када се говори о
модерној уметности је да уметник у потпуности зависи од
суда публике, шта више, да не постоји као уметник уколи
ко није препознат као такав. Уметничко дело нема вредност
„по себи”, некакву унутрашњу вредност, већ је једино ме
рило уметничке вредности нешто што долази споља, пре
познатљивост од стране публике – ту се мисли, пре свега,
на стручну публику, институције уметности и, најзад, ширу
публику. По томе се уметност разликује од науке, техноло
гије које имају некакву објективну вредност, независну од
спољних чинилаца као што је публика. Партиципација је,
у том кључу, покушај да се смањи тај јаз између уметника
и публике и, поред тога, да се успостави некаква конкретна
вредност уметничке делатности независно од тога да ли се
неком свиђа или не. На који начин је то могуће извести?
Уметничко дело има неку вредност која је мерљива и ма
теријализована у његовој тржишној вредности. Тржишна
вредност модификује и саму перцепцију рада: уколико неко
дело има високу цену, аутоматски се више вреднује; естетска
вредност уметничког дела материјализована је у његовој тр
жишној вредности. Гројс сматра да је изласком из вредносно-
економског склопа и успостављањем непрофитног делова
ња могуће у уметности реафирмисати вредност која не за
виси од неких спољашњих инстанци као што је публика.
14 Groys, B. A Geneology of Participatory Art, in: The Art of Participation,
1950 to Now.
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Социјално деловање и партиципативне праксе представља
ју излазак из комерцијалног јер се не могу тржишно вредно
вати. У партиципативним праксама је из тог разлога естет
ско (које има своју тржишну вредност) замењено политич
ким, социјалним деловањем (некомерцијалним деловањем).
С тим циљем је и начин продукције измењен: индивидуално
је замењено заједничким деловањем, колаборацијом што та
кође измиче комерцијалном превредновању.
Укључивањем посматрача у уметнички рад, његова критич
ка позиција трансформише се у самокритичност. Жртва коју
аутор “приноси” одбацујући своју привилеговану, издвоје
ну позицију, има и позитивне консеквенце за уметника, како
стиче Гројс, а то је да се ослободио хладног, дистанцира
ног, критичког погледа посматрача. Он сматра да се пар
тиципација публике може посматрати и као проширивање
поља компетенције уметника који не контролише само свој
рад, већ и посматрача који је укључен у рад тако што про
јектује одређене матрице понашања на посматрача. Док је
оспољена, дистанцирана улога посматрача обезбеђивала је
истовремено и критичност, безинтересност, објективност.
Улажењем у рад, било кроз интеракцију или, у још јачој ме
ри, кроз партиципацију, уметник заправо умањује критич
ност посматрача, доводи у питање његову критичку пози
цију односно чини је сувишном јер је и сам посматрач - део
рада. Сличан став о проблематичности смрти аутора има и
Рудолф Фриелинг.
“Упркос смрти прокламованој од стране Р. Барта, чини се да
се не можемо ослободити аутора: што се више трудимо мит
се све јаче враћа.”15
Бурио, Бишоп и Гројс су понудили три могућа оквира за те
оријско разматрање партиципативних пракси. Свако од њих
доводи у везу партиципативне праксе са контекстом, на ди
ректан или индиректан начин. Бурио истиче значај “оквира
социјалног деловања”. „Оквир” не представља неко будуће,
утопијско друштво, већ деловање у конкретним ситуација
ма, изложбама, микропросторима у којима се кроз сусрете,
међуљудску интеракцију експериментише са новим, друга
чијим комуникационим могућностима друштвених група
ција као одређених микрозаједница.16 Бишоп, с друге стра
не, истиче нову врсту искуства активираног посматрача у
15 Исто, стр. 35.
16 Могућа критика оваквог Буриоовог становишта је да већина уметника
које он помиње као примере у Релационој естетици заправо понављају
уобичајене матрице социјалног деловања као што су дружења, заједнич
ки оброци, сусрети и сл.
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колаборативним акцијама које освешћују његову позицију
унутар одређеног социјалног контекста и пружају му друга
чији поглед на сопствено окружење. На крају, Гројс сматра
да је одбацивање естетског повезано са деловањем – соци
јалним, политичким, идеолошким – у конкретним ситуаци
јама, одређеним контекстуалним оквирима у којима се таква
деловања препознају као уметничка. Социјално деловање је
измештање „фрагмената реалности” из регистра свакоднев
ног, политичког, социјалног, идеолошког у уметнички реги
стар у којем задобијају уметнички статус независно од тога
да ли се одвијају унутар или ван институција уметности.

Архитектура људских односа
Група Шкарт (основана 1990.) се у свом раду креће кроз
различите регистре: друштвени ангажман, уметност, дизајн,
архитектура, поезија. Њихов концепт „архитектура људских
односа” близак је релационој естетици и преиспитивању со
цијалних матрица кроз дружења, сусретања, комуникацију
и колаборацију. То се може посматрати у неколико различи
тих равни. Прво, унутар саме групе коју чине Драган Про
тић и Ђорђе Балмазовић. У том контексту битан је и податак
да је у почетку у раду групе било укључено више људи.17
Затим, једна од специфичности рада групе је сарадња са љу
дима различитог профила – уметницима, дизајнерима, ком
позиторима, књижевницима – који се групи прикључују у
зависности од пројекта.18
Дугогодишњи пројекат групе је пројекат Нове куварице. За
почет је 2000. и трајао је више од осам година. У оквиру
пројекта група је сарађивала са женама из различитих кра
јева, углавном домаћицама, које су везле тзв. куварице и из
лагале их у оквиру заједничких наступа на великом броју
изложби у земљи и иностранству. У питању је традиционал
на форма веза на платну која је, неколико генерација уназад,
била врло распрострањена, пре свега, у сеоским домаћин
ствима као декорација кухиња. Ова готово заборављена вр
ста ручног веза специфична је по комбинацији слике и тек
ста који су се углавном односили на идиличност породич
ног живота. Група Шкарт је ангажовала домаћице по Србији
17 „Иначе, у предгрупи нас је било више. Била је ту и стрип цртачица, и
филозоф, и дизајнер, и архитекта, и композитор. Сви су емигрирали још
1991, осим композитора који је остао, али престао да се бави музиком.
После напада емигранстке куге преостала смо нас двојица, неотишлих.”
Станковић, М. Нема времена за равнодушност, интервју са групом
Шкарт, www.dipassage.org.
18 У једном од својих последњих пројеката под називом „Вече печатирања
и поетирања”, Шкарт сарађује са писцем Давидом Албахаријем, 10. 9.
2012., http://www.seecult.org/vest/pecatiranje-i-poetiranje.
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да праве “куварице”, и не само домаћице, већ и “политичке
активисткиње, самохране мајке, отпуштене раднице, пен
зионисане учитељице, избеглице, антидомаћице, сеоске ве
зиље”19. Њихове поруке извезене на платну разликују се од
традиционалних јер су одраз новог контекстуалног окруже
ња испуњеног турбулентним социјалним променама тако да
су идилични породични садржаји замењени критичким: из
ражавањем личних ставова, емоција, реакција на контекст.
„На старим куварицама је писало како треба, а на нашим
пише како јесте”, каже Бригита Међо, зрењанинска вези
ља; “Смем ли да напишем нешто о себи?”, пита се Мирјана
Бокшан, београдска везиља; „Целог живота су ме учили да
ћутим. Е, нећу више да ћутим!”, коментира Ленка Зелено
вић, земунска везиља.20 Неке од порука које се могу наћи на
куварицама су: У Европу ми би хтели, ал „нас” неће нисмо
зрели, Мог је мужа ухватила флаша отишла је љубав наша,
Село моје лепше од Париза, Од шпорета компјутер јој дра
жи, шта у њему домаћица тражи? Зар опет страх да влада,
улицама мога града?
За рад групе Шкарт битна је комуникација, не само са умет
ничком, већ широм, „случајном” публиком у различитим
јавним просторима. У пројекту Туга (1993) нагласак је на
укључивању публике, пре свега, суграђана који не чине уо
бичајену уметничку публику. На пример, једна од акција у
склопу овог пројекта одвијала се на Каленић пијаци где су
дељене песме продавцима, купцима, случајним пролазни
цима. Пројекат је иначе конципиран тако што се песме са
заједничком темом Туга, штампане на јефтином папиру, по
клањају, чиме се успоставља, не само комуникација, већ и
емотивна размена са случајним пролазницима. На сличан
начин је конципиран и пројекат Купони за преживљавање
као низ акција у којима се на јавним, прометним местима
пролазницима деле купони – купони за Страх, Оргазам,
Моћ, Чудо, Мастурбацију. Купони су реминисценција на бо
нове који су се осамдесетих година у социјалистичкој Југо
славији у време кризе делили за уље, брашно или гориво и
обезбеђивали минимум потребан за преживљавање. У овом
случају то су бонови који реферирају на различита осећања,
такође као минимум емотивног и емпатијског повезивања
неопходан за преживљавање у тренутку када су ефекти кри
зе – ратова, немаштине, сиромаштва, страха, несигурности –
свакодневан и неизбежан део стварности. Овај пројекат је
19 Станковић, М. Нема времена за равнодушност.
20 Grupa autora, (2008) Operacija: grad. Priručnik za život u neoliberalnoj
stvarnosti, Zagreb; http://www.scribd.com/doc/38403289/Prirucnik-Za-Zi
vot-u-Neoliberalnoj-Stvarnosti.
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реализован у време највеће кризе када се расправљало да
ли је Србија у рату или није јер је у непосредној близини
беснео рат и већина суграђана је имала познанике, пријате
ље и рођаке на ратишту, тако да је директно или индиректно
била укључена у ратна збивања. Истовремено земља је била
под санкцијама, већи део становништва је био на ивици ег
зистенције.
Успостављање комуникације кроз сусрет, дијалог, игру
концепцијски је оквир и пројекта Клацкалиште – полигон
неравнотеже (2010) за 12. Бијенале архитектуре у Венеци
ји. Мотив је преузет из свакодневног живота и не предста
вља објекат у архитектонском смислу, али је његова функци
ја „архитектонска” у смислу „архитектуре људских односа”,
успостављање комуникације, окупљања, игре, дружења, би
ло да је у питању парк, галерија или бијенале. Истовремено,
рад реферира на контекст – неравнотежа, клацкалица као
метафора стања опште нестабилности: економске, политич
ке, социјалне.
Једна од особености уметничког деловања групе Шкарт је
иницирање пројеката који прерастају у специфична нефор
мална удружења, заједнице. Консеквенца колективног рада
и ангажмана је да учесници почињу да функционишу као
заједница која изражава свој критички став према друштву,
своја осећања и заједнички указује на трауматична места у
окружењу у којем живи. Хоркешкарт је пример оваквог про
јекта. Основан је 2000. на иницијативу групе Шкарт, али се
након неколико година заједничког рада (до 2007.) осамо
стаљује под називом Хоркестар. Група делује кроз хорско
певање патриотских песама из доба комунизма, традицио
налних песама у новим панк/рок аранжманима, домаћих рок
песама у хорском извођењу, као и извођењу сопствених ком
позиција. Улазак у хор није условљен претходним музичким
образовањем, знањем и талентом и у том смислу нема слич
ности са професионалним хором. Нагласак је, пре свега, на
заједничком раду – вежбању, извођењу, наступима – затим,
дружењу, заједничким путовањима и идеји да произвођење
осећања заједништва има ефекат, ако не ширег друштвеног
значаја, онда свакако у мањим заједницама као што је ова.
Истовремено, оваква врста удруживања проблематизује пи
тање самоорганизовања независно од државних, црквених
или било којих других официјелних институција.21
21 „...може ли се хор самоорганизовати изван школа, цркава и КУД-ова?
...може ли хор окупити и антислухисте? ...може ли хор да буде критичан,
а не само пригодан? ...може ли хор поништити хијерархијско-професи
оналну поделу и самопроизвести диригенте и композиторе? ...може ли
се хор самофинансирати? ...може ли хор обновити утопијске процесе
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Група Шкарт је иницирала још један колаборативни про
јекат, Песничење (2008), „тренинг активног читања поези
је у јавним просторима, ... са циљем да подржи појединце
да изразе креативне потенцијале, истовремено промови
шући нову форму представљања и размене стваралаштва и
оснажујући неафирмисане уметнике да јавно излажу сво
је стваралаштво.”22 У питању је такође колаборација људи
различитих профила који нису директно везани за регистар
уметности: неафирмисани песници, аматери, љубитељи по
езије као и „етаблирани ствараоци који имају храбрости и
знатижеље да се сретну са рискантним темама, несташном,
ангажованом и неиндиферентном публиком и необележе
ним и неконвенционалним просторима”.23
За Шкарт и њихове иницијативе карактеристично је дело
вање у ванинституционалним, јавним просторима, али и са
друштвеним ангажманом усмереним ка локалној заједници:
пијаце, аутобуске и железничке станице, прометна места
(пројекти Туга, Купони за преживљавање, Твоје говно твоја
одговорност). Међутим, Шкарт излаже и на официјелним
изложбама и престижним манифестацијама као што су Би
јенале архитектуре у Венецији, Октобарски салон. Оно што
повезује рад у ванинституционалним и институционалним
просторима је настојање да се оцрта одређени контекстуал
ни оквир кроз коментар социо-политичког окружења у ко
јем раде као скуп друштвених, политичких, економских, али
и личних, пријатељских односа.

Партиципативне политизације
За разлику од групе Шкарт која се у својим контекстуалним
деловањима креће кроз различите регистре, рад групе Спо
меник је уско дефинисан: преиспитивање идеолошких ма
трица, сећања и одговорности државе у балканским ратови
ма који су се водили током деведесетих година 20. века као и
рецепцијом ових догађаја у савременом окружењу. Група је
настала из официјелних и неформалних разговара иницира
них расписивањем конкурса Скупштине града Београда за
подизање споменика посвећеног ратовима који су се водили
на просторима бивших југословенских република. Једно од
„колектива нових форми”? ...може ли хорска музика слободно негова
ти различита наслеђа популарне културе, од рецитала и шансоне, до
hardcoreа и …? ...може ли се хор бавити и (само)едукацијом и различи
тим облицима друштвеног активизма? ...може ли се хор бавити развија
њем политичке свести кроз разбијање грађанских предрасуда?” Преузе
то са официјелне презентације: http://horkestar.org.
22 Преузето са официјелне презентације: http://pesnicenje.org.
23 Исто.
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питања које група проблематизује је да ли је могуће да др
жава подигне споменик без признања сопствене одговорно
сти за ратове?24 Поред овог, покренуто је и низ других пита
ња идеолошког, политичког, теоријског и етичког карактера.
Један од пројеката групе Споменик је Матеми реасоцијације
(2008) реализован у оквиру 49. Октобарског салона25 у ко
јем се, у сарадњи са Међународном комисијом за нестала
лица (ICMP), дискутује о балканским ратовима деведесетих
и жртвама геноцида. Користећи методе за идентификацију
несталих лица у овом пројекту се реконструише случај јед
не нестале особе у Сребреници 1995. године.
Други пројекат групе Споменик је Политике меморије
(2011) који кроз дискусије, предавања, јавне наступе и пу
бликацију проблематизује питање да ли постоји меморија
без политичког субјекта. Полазиште за овакав пројекат је
покушај еманципације појединца као политичког субјекта
као могући начин за еманципацију одређене заједнице - од
микрозаједница, као што је сама група, до макрозаједница,
држава. У публикацији Политике меморије сакупљена је
документација о пројекту коју чине транскрипције разгово
ра учесника пројекта и која има функцију „партиципативног
објекта”. Изложена као инсталација она уводи посматрача,
публику у сам пројекат трансформишући га на тај начин у
партиципатора.
Рад Данила Прњата Социјална економија (2012) конципиран
је као интервенција у локалној заједници. Рад је реализован
у Чачку као иницијатива с циљем проналажења другачијег
модела за редистрибуцију хране, преусмеравање вишка хра
не (која није пласирана на тржиште, која се баца, пропада) ка
социјалним групама које имају проблем недостатка хране.
Рад, заправо, доводи у питање, доминантни модел функци
онисања неолибералног капитала у којем је полазиште про
извод, а крајњи циљ – профит. У раду је овај модел первер
тиран тако што је за полазиште узет профит односно вишак
хране у овом случају, а крајњи циљ је производ дистрибуи
ран онима којима је најпотребнији. У оквиру вишенедељних
радионица са представницима локалне заједнице проблема
тизована је могућност проналажења алтернативног модела
који би одговарао поменутом концепту. Поред радионица,
саставни део рада је истраживање у којем су партиципирали

24 http://grupaspomenik.wordpress.com.
25 У оквиру овог салона група је добила награду коју додељује AICA - Ср
бија. Жири у саставу: Ирина Суботић, Јеша Денегри и Бранислав Дими
тријевић.
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локални становници и документација изложена у оквиру 26.
Меморијала Надежде Петровић.26
Слично радовима групе Споменик и овај рад је покушај ин
тервенисања у социјалном пољу кроз конкретне акције ко
је су везане за одређени контекст: покушај успостављања
комуникационих канала ван постојећих, законски регули
саних – нпр. између народне кухиње и фармера, фармера
и Црвеног крста или трговинског ланца и народне кухиње.
Ангажовањем локалне заједнице уз партиципацију локал
ног становништва у овом раду је уметничко изједначено са
социјалним деловањем.
Изједначавање социјалне са уметничком интервенцијом у
одређеном контексту присутно је и у раду Вахиде Рамујкић
Историје у расправи: лажне истине (52. Октобарски салон,
2011) у којем ауторка кроз радионице са средњошколцима
преиспитује историјске наративе везане за блиску прошлост,
ратове деведесетих и начин њиховог конструисања и пласи
рања у средњошколским уџбеницима у државама насталим
након распада Југославије. Полазиште су уџбеници истори
је објављени у постјугословенским државама у којима се
интерпретација ових ратова и распад државе везују за раз
личите идеолошке наративе и актуелну власт. Кроз разгово
ре са младим људима који се управо преко уџбеника по први
пут сусрећу са историјским подацима и фактима везаним за
тај период, ауторка настоји да укаже на арбитрарност по
стојећих наратива и нужност критичке дистанце у њиховој
рецепцији, чак и ако су официјелни као што је случај са уџ
беницима. Кључни сегмент рада је организовање радионица
и партиципација оних генерација које су директно изложене
оваквом начину манипулације током свог школовања.
Насупрот директног интервенисања у постојећем друштве
ном контексту проблематизовањем конкретних друштвених
питања, слободна уметничка задруга Трећи Београд делује
измештањем из постојећег друштвеног и уметничког окру
жења конституисањем новог, паралелног контекстуалног
окружења, ван постојећих уметничких институција.27 Трећи
Београд је назив преузет из урбанистичког плана Београда
за обележавање подручја леве обале Дунава које представља
могући правац ширења града. Иако је само подручје насе
26 Уметничка директорка 26. Меморијала Недежде Петровић под називом
Дубок сан је Јелена Стојановић, (прим. аут.).
27 Чланови слободне уметничке задруге Трећи Београд су: Аница Вучетић,
Радош Антонијевић, Оливера Парлић, Милорад Младеновић, Сања Ла
тиновић, Марко Марковић, Марина Марковић, Ранко Ђанковић, Милена
Милосављевић и Селман Тртовац; www.trecibeograd.org.
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љено, оно урбанистички није уређено нити повезано са са
мим градом у јаком смислу. То место изван града није ни на
мапи културних дешавања. Измештањем, не само из град
ског језгра, већ и са мапе културних дешавања ова уметнич
ка иницијатива, која окупља већи број уметника различитих
профила, настоји да освоји нови, другачији простор за своје
деловање. Претпоставке оваквог деловања нарочито су при
сутне у њиховом заједничком раду Велики сан.
У овом раду сан или спавање се преноси у уметнички ре
гистар као заједничка акција чланова групе. Рад је први пут
изведен у приватном простору, спаваћој соби (2010), затим
у галерији28 и као акција у оквиру изложбе Дубок сан на 26.
Меморијалу Надежде Петровић у Чачку (2012), када су чла
нови групе спавали на Градском тргу. Уласком у регистар
уметности ова, крајње приватна, свакодневна и, пре свега,
неуметничка активност постаје „заједничка ствар”, умет
нички начин деловања у јавном простору - галерији, улици.
Такође, то је активност у којој свако може учествовати, јер
нису потребне некакве предиспозиције у смислу вештине,
знања и сл. То се наглашава и позивом који је група упутила
преко локалних новина грађанима Чачка да им се придруже
у овој заједничкој акцији.
Да ли је овакву акцију могуће перципирати као деловање
или је реч о сасвим супротном, о неделовању у одређеном
контексту? Заједничко деловање ове групе изједначено је са
задовољавањем елементарне људске потребе – спавањем.
„Заједнички рад” первертиран је у заједнички не-рад, не-де
ловање као одсуство било какве активности. Спавање као
активност која се одвија ван свесног, рационалног ослобо
ђено је намера, пројекција, формалног и естетског уоблича
вања. Ипак, одустајање од деловања, рационалног, свесног,
естетског и пласирање не-рада у јавном простору као зајед
ничке активности јесте рационално и свесно деловање.
Инсталирање концепта не-рада може се посматрати као ре
флексија одређеног контекста у којем је пласирање нерада
или немогућности деловања или излишности рада производ
друштвено-економских прилика: опште економске несигур
ности, пауперизације, губитка вредносних координата. Де
валвација значаја рада и позитивног одређења рада огледа
се у томе што се рад у приватном и професионалном сми
слу не препознаје као средство за постизање циљева, ужи
вање, усавршавање, већ узалудна, бескорисна навика или
нужност оних који нису успели у животу. Оваква вредносна
28 Рад је презентован у форми видео инсталације у Салону МСУ у јулу
2011.
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категоризација циркулише, не само у појединачним случа
јевима, већ и на нивоу комплексних заједница, од породица
до различитих интересних група. Овакав однос према раду
и, пре свега, уметничком деловању, производ је одређеног,
локалног контекста, али и ширег глобалног стања у којем
је уметност изгубила критички потенцијал јер је сведена на
институционализоване, очекиване, познате ситуације без
ефекта у ширем, друштвеном контексту.
Међутим, овај рад се може посматрати и као покушај осваја
ња једног новог простора – изван рационалног, свесног, ре
алног. То је простор у којем се одвија сан, у којем постојеће
околности, законитости и нужности не важе, у којем умет
ници заједнички делују јер „сањају исти сан”. То може бити
простор коинциденција у којем блискост и близина спавача
условљавају отварање нетипичних или неуобичајених кому
никационих канала. Ту се прерађују садржаји из свакоднев
ног живота, прихватају и одбацују у зависности од интензи
тета (стреса, трауме, среће, задовољства) што представља
врло комплексан „рад”. То може бити и утопистички про
стор у којем је деловање неограничено. Међутим, то може
бити и мапирање једног виртуелног простора у којем је, мо
жда, још једино могуће „деловати”. То је простор који, као
сваки виртуелни догађај има могућност да се актуализује.
Тај простор се отвара ка будућности као новом конструкту,
другачијем од садашњости, прошлости и у том смислу то је,
заправо, једини простор у којем се може деловати.

Еманципаторски потенцијал партиципативних
уметничких пракси
Битно обележје савремене уметности је нестајање јасних
разлика између уметничког и неуметничког деловања јер
се у уметничким праксама користе, поред уметничких, и
неуметнички материјали, поступци, технике, медији. То је
„највидљивије” управо у партиципативним праксама анали
зираних на примеру српске уметности на почетку 21. века
која овом приликом нема функцију дистинктивног, специ
фичног, локалног или националног, већ егземпларно савре
меног. Сусрети, дружења, предавања, тимско и појединачно
самообразовање, заједнички рад, интервенисање у одређе
ној локалној средини – примери су партиципативних пракси
које преузимају различите социјалне матрице из ширег не
уметничког, најчешће културног регистра као што су едука
тивне, истраживачке праксе, праксе политичког деловања.
Партиципативне уметности указују на повезивање или пре
клапање уметности и политике. Политика је схваћена у ши
рем смислу као низ контролисаних акција, одлука и дело
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вање унутар одређене заједнице кроз интервенције и мини
малне корекције чији је ефекат тренутно видљив. Циљ ова
квог деловања је успостављање критичког става ка, не само
уметничким, већ и вануметничким феноменима: према дру
штву, локалној средини и култури. Један од циљева оваквог
политичког деловања унутар одређеног социјалног поља је
и успостављање неинституционалног модела друштвеног
ангажовања насупрот институција са, углавном, застарелим,
неефикасним и превазиђеним матрицама функционисања.
Оно што је у традиционалној и модернистичкој уметности
била естетика, у савременим уметничким праксама је кри
тика. То је отворило простор за појаву различитих теориј
ских приступа и уметничких пракси, као што је партиципа
ција, које као своје кључно одређење имају критички однос
према друштву.
Кључна разлика између политичког деловања у уметности
насупрот политици или уметничког деловања у ширем дру
штвеном простору је инсистирање на еманципацији, пре
свега, еманципацији појединаца или заједнице од које је по
литика одустала. За разлику од традиционалног схватања
еманципације као политичког питања (нпр. еманципација
жена, еманципација радника на почетку 20. века), Рансијер
одваја еманципацију од политике29 и доводи је у везу са ин
дивидуалним. Поред појединаца и друштва или тачније из
међу појединаца и друштва Рансијер уводи још један енти
тет, а то је заједница – заједница појединаца, заједница јед
наких – као прелазна форма између појединца и друштва без
које друштво не може да постоји. Питање еманципације је
стога питање појединца и заједнице. Изласком из политике,
еманципација је ушла у различите регистре индивидуалног –
мишљења, изражавања, деловања. У Еманципованом гледа
оцу Рансијер говори о еманципацији у контексту индивиду
алног знања изван дуалног кода: знања насупрот незнању,
посматрања насупрот деловању, гледања насупрот знању,
активности насупрот пасивности, индивидуализма насу
прот заједништву... Разликовање знања и незнања за прет
поставку има постојање некаквог издвојеног, објективног
корпуса знања које неко има или нема. Овакав дуални код је
истовремено симболички оквир просветитељског приступа
у којем је место знања увек јасно издвојено и дистанцирано
у односу на оне који не знају.
Међутим, еманципација је превладавање ове разлике која
урачунава однос доминације и потчињавања и увођење раз
29 „Možemo da emancipujemo koliko god hoćemo pojedinaca, ali društvo ne
možemo da emancipujemo nikad.” Ransijer, Ž. (2012) Na rubovima politič
kog, Beograd: Fedon, 124.
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личитих врста знања, егалитарне концепције доступности
насупрот неком одређеном знању везаног за привилеговане
позиције као што је позиција просветитеља. Рансијер сматра
да су се привилеговане позиције изгубиле. То у великој мери
потврђује искуство уметности 20. века, тачније, она ради
кална линија која полази од авангардног искуства. Као што
нема више привилегованих медија (што је, рецимо, слика
била у модернистичкој уметности), привилегованих полази
шта (елитна у односу на масовну уметност), привилегова
них простора (институционалног у односу на неинституци
онални), на сличан начин нема ни привилегованих позиција
у уметности: уметника као оног који зна или посматрача као
оног који види. Управо у дестабилизовању привилегованих
позиција препознаје се еманципаторски потенцијал парти
ципативних уметничких пракси.
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PARTICIPATIVE PRACTICES IN 
CONTEMPORARY SERBIAN ART
Abstract
Participative practices in art serve as an example of approximation
and of different connection of art and culture, ie art and various social
registers. These practices most directly recognize one of the key features
of contemporary art – disapperance of the visible, tangible differences
between artistic and non-artistic actions. Participative practices take
on social patterns from various social and cultural registers, with an
artistic purpose and the aim to critically correlate with the society, local
environments, culture, in short, with the political aspects of life. This
type of functioning inherent to participative practices was analyzed on
the example of contemporary Serbian art, with a short historic overview
to avantguard and neo-avantgarde art, as well as actual theoretical
denotations (K. Bishop, B. Groy and N. Bourieau).
Key words: participative practices, contemporary Serbian art, culture,
society, social commitment, relational esthetics
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стручни рад

ЗАШТИТА, 
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И 
УПОТРЕБА НАСЛЕЂА КРОЗ
СИСТЕМ ФОРМИРАЊА 
КУЛТУРНИХ РУТА
ЕВАЛУАЦИЈА МАСТЕР ПЛАНА ПУТ
РИМСКИХ ЦАРЕВА
Сажетак: Културне руте су релативно нов појам у стручној ли
тератури којим се дефинишу културни, туристички производи
засновани на комплексу туристичких атракција и дестинација
које се међусобно повезују, док се правац путовања туристичком
рутом обично састоји од путева са значајним пејзажним, кул
турним, историјским, геолошким или природним вредностима, а
укључује разгледање и интерпретацију локалитета који се налазе
у оквирима културне руте. Путеви културе могу постати тури
стичке дестинације због својих веза с познатим местима, догађа
јима или личностима. Формирање културних рута као туристич
ких производа сматра се новим начином заштите, ревитализа
ције, употребе и презентације културног наслеђа. Ипак, концепт
културних рута који се примјењује у свету и Европи, тек је у свом
зачетку на територији Србије. Овом приликом су представљени
основни принципи формирања културних рута, а извршен је и увид
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у постојеће иницијативе и пројекте формирања културних рута
у Србији, са посебним освртом на постојећи мастер план „Пут
римских царева у Србији” чија је критичка евалуација извршена.
Кључне речи: културне руте, туризам, Србија, „Пут Римских
царева”

Увод
Термини „културна рута”, „пут културе” и „пут наслеђа”
сматрају се синонимима и означавају јединствену целину
повезаних елемената културног наслеђа на одређеном гео
графском простору1. Како би учинили концепт културних
рута лакшим за разумевање од стране јавности и оних који
предлажу пројекте, Европски институт за културне руте је
формулисао следећу дефиницију: „Европска културна рута
представља пут који премошћује једну или две земље или
регије, организована је око теме чије историјске, уметничке
или друштвене интересе представља Европа, било по вред
ности географске руте која се прати или због природе и/или
целог спектра њеног опсега и значаја. Рута мора бити ба
зирана на већем броју атракција, са местима обично бога
тим историјским везама, која су такође репрезентативна за
европску културу као целину”2. То подразумева да културна
рута треба одражавати кључне вредности и њен европски
идентитет. Концепт културних рута, прихваћен од стра
не УНЕСКО-вог Комитета Светске баштине, дефинисан је
као: „Пут наслеђа који се састоји од опипљивих елемената
код којих културни значај произлази из размене и вишеди
мензионалног дијалога међу земљама или регијама, и ко
ји илустрира интеракцију кретања дуж руте, у времену и
простору”3.
Културне руте као атракције културног наслеђа које укључу
ју историју, културно наслеђе, археолошка налазишта, музе
је, архитектуру и слично, одавно су постале туристички ре
сурс. Повезивањем историје просторно раздвојених места,
културне руте подижу свест о томе како су се културе и про
стори у којима људи живе развијали, као резултат заједнич
ких процеса и размене наслеђа које укључује микс опипљи
вих и неопипљивих елемената. Путеви културе вреднују се
1 Mangion, T. and Tamen, I. (1998) European Cultural routes. Council Of Eu
rope, , Strasbourg, 13. Аутори дефинишу појам културне руте као систем
повезаних атракција базираних на културном наслеђу које су просторно
повезане и уоквирене у једну целину на одређеној територији.
2 ICOMOS Ename Charter for the Interpretation of Cultural Heritage Sites.
http://hgk.biznet.hr/hgk/fileovi/5675.doc
3 Закључци са међународне конференције „Путеви као културно насле
ђе”, УНЕСКО, (1994), Мадрид, 34.
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највише због свог идентитета, физичких веза с прошлошћу
и континуитета постојања и коришћења. Добро познате, чак
и светски познате културне руте су сваке године све број
није и разноврсније, имају све већи број посетиоца и све су
присутније на туристичком тржишту. Путеви културе могу
постати туристичке дестинације због својих веза с познатим
местима, догађајима или личностима. Комбинација култур
не размене и друштвених вредности стварају препознатљив
идентитет за сваку културну руту. Самим тим ове руте пред
стављају и туристичке руте.
Под појмом туристичка рута сматра се утврђени правац пу
товања који се обично састоји од путева са значајним пеј
зажним, културним, историјским, геолошким или природ
ним вредностима, а укључује разгледање и интерпретацију
локалитета који се налазе у оквирима ове руте4. Културне
туристичке руте су се у пракси показале као изузетна шанса
за развој неразвијених регија које поседују туристичке ре
сурсе. Основни концепт тематских туристичких рута је по
везивање серије туристичких атракција ради унапређивања
туризма и охрабривања туриста да путују од једне до друге
локације на одређеној територији. Руте знатно могу варира
ти у дужини, опсегу и по тематици која повезује локалитете
унутар једне туристичке руте. Циљеви који би се постигли
формирањем туристичке руте односе се на привлачење по
сетиоца, умрежавање културних дестинација и атракција,
интерпретацију наслеђа, ангажовање локалних заједница,
заштиту и конзервацију културног наслеђа и постизање
одрживог развоја туризма.

Принципи формирања културних рута 
као туристичких производа
Туризам базиран на културним рутама је врста наслеђа и
туристички метод који се врло често користи у појединим
земљама како би се искористило наслеђе са основном свр
хом у конзервацији, културном очувању, туризму, али и као
покретач друштвено-економског развоја. Основна каракте
ристика руте је да представља одређено путовање или про
лазак кроз серију атракција и елемената. То је стратегија за
остваривање циља или серије циљева, као и серија акција, а
не само тренутна и изолирана активност. Било да се ради о
линеарној или кружној рути, одлике руте су сличне у смислу
типа, опсега и нивоа руте. Сваки елемент у оквиру руте има
4 Garrod, B. and Fyall, A. (2000); Аутори наводе да се руте, обично везују
за линеарне или кружне саобраћајнице које повезују тематски одређе
не локалитете који су интересантни одређеним сегментима туриста и
упаковани у јединствени туристички производ.
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своју улогу и, иако обично сви елементи по правилу требају
имати приближан значај, поједини се могу сматрати центри
ма и конкретним туристичким циљевима. Најатрактивније
дестинације обично су лоциране на почетку или крају руте и
служе да доведу туристе на одређено подручје и покрену ру
ту ка другим секундарним дестинацијама и атракцијама, од
носно да усмере туристе ка оним местима у оквиру руте која
не би могла привући туристе као самосталне дестинације.
Рута је специфична врста туристичког производа, било да
је линеарна или кружна, она је састављена од серије де
стинација или локалитета које повезује јединствена тема
и форма руте (пешачка, пловна, моторизована и слично),
обично је обележена упоредо са постављањем туристичке
инфраструктуре дуж трасе културне руте. Овај тип тури
стичких кретања укључује производе који захтијевају орга
низацијску интеграцију (уједињавање елемената производа)
и имају одређену локацију унутар географског простора.
Елемент који обједињује серију дестинација и локалитета
(објеката, атракција) може бити тема (архитектура, истори
ја, индустрија, фолклор), начин или средство путовања (би
циклистичка, водена, моторизована) или мотив путовања
(разгледање, рекреација, духовно искуство). Нису све тури
стичке руте аутоматски и туристички производи, културна
рута да би постала туристичка мора бити комерцијализова
на5. За програмско, организационо и оперативно-културно-
аниматорско деловање без кога нема туризма, потребни су
посебни специјализовани стручни кадрови. Они су неопход
ни не само сваком туристичком месту, него и сваком тури
стичком објекту. То су високо-квалификовани организатори
културних и уметничких делатности6.
Основа туристичког производа културне руте је садржана у
различитим потребама туриста попут сазнања, рекреације,
религијског доживљаја, истраживања, узбуђења. Производ
културне руте треба садржати све елементе који га чине по
годним за коришћење од стране туриста: културна добра се
везују за тематику руте и садрже туристичке услуге (сме
штај, храна, превоз, туристичке информације, водичке услу
ге, сувенири, брошуре, карте и слично). Проширени произ
5 Meyer, D. (2004) наглашава да би једна културна рута постала и
туристичка, она се мора сматрати одређеним сетом производа и услу
га припремљених за продају понуде на туристичком тржишту с циљем
привлачења специфичног сегмента тржишта и задовољавањем потреба
одређене групе туриста.
6 Јовић, Б. (1983) Туризам и култура: Организација културних делатности
у туризму. Култура бр. 60/61, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 276.

322

A. ТЕРЗИЋ, Ж. БЈЕЉАЦ и Р. ЈОВАНОВИЋ
вод укључује комплементарне услуге које унапређују атрак
тивност руте. Ови елементи су „уграђени” у културну руту
(перформансе, изложбе, културни догађаји, дегустације,
игре), као и неки додатни објекти и услуге које нису израв
но везани за тематику руте и укључују рекреацију, посету
локалитета изван трасе руте, културне атракције и слично.
Модерни масовни туристи обично траже добро припремље
не, означене и сигурне руте које се описују у водичима и
захтевају да се одредишта прилагоде њиховим потребама.
Стварање туристичке руте омогућује да се привуче пажња
заинтересованих страна ка већем броју локалитета, кроз ци
клус раста, поновног откривања и истраживања, при чему и
мање атрактивни локалитети на рути могу бити активирани
и туристички валоризовани. Такође се може очекивати да се
на овај начин продужи боравак туриста у оквирима земље
што доприноси економској добити локалним заједницама
које живе у близини ових локалитета7. Примена такве раз
војне промене захтева осетљиви приступ и постепени развој
који неће отуђити стејкхолдере чија ће очекивања вероватно
бити усмерена на брзи раст посете на овим локалитетима, а
то се сматра неодрживим начином развоја.
Културном баштином, на њеном истраживању, заштити
и презентацији брине се читав низ културних установа –
архива, музеја, завода за заштиту споменика културе, као и
национална библиотека. У културна добра спадају предме
ти који су израз или сведочанство људског стваралаштва и
који, по мишљењу надлежних тела, представљају или могу
представљати историјску, уметничку, научну или техничку
вредност или интерес. Иако се врло често истичу значајни
резултати који су у Србији постигнути у области заштите
културног наслеђа, мора се констатовати да чак ни прва фаза
конзерваторско-рестаураторских радова није у потпуности
завршена ни на једном споменичком комплексу у нашој ре
публици. Дакле, Србија нема ни један споменик културе на
коме су до краја спроведени сви радови на архитектури и
живопису, нити радови на његовом дефинитивном уређењу
и презентацији. Самим тим, јасно је да туристичка привреда
не може на прави начин да користи те споменике, чак и када
су радови на њиховом очувању и рестаурацији завршени,
уколико се не реши низ других питања везаних за презен
тацију споменика (осветљење, водовод, санитарије, путна
инфраструктура, питања везана за власништво, надлежност
чувања и приказивања, итд). Зато би било неопходно да се
7 Јовичић, Д. и Бранков, Ј. (2009) Туристичке атракције – кључни елемен
ти туристичке ресурсне основе, Гласник српског географског друштва,
Св. LXXXIX- Бр. 1, стр. 3 – 13.
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пројекти заштите и будуће интерпретације и анимације раде
истовремено8.
Проблеми у планирању развоја културне дестинације који
се налазе у менаџменту културних добара и дестинација ба
зираних на њима, јављају се и у централизованим и децен
трализованим системима. У централизованим системима
превише наглашена улога централних државних тела во
ди бирократизму и инерцији, иницијатива и инвентивност
на нижим нивоима се не подстичу, а спровођење планских
одлука потиче из центара. Мноштво центара одлучивања
у области туризма и културе, тј. чињеница да су неке ин
ституције самосталне и самостално планирају свој развој,
онемогућује стварање заједничког плана, посебно када су у
питању приватне институције и делатности које се тржишно
финансирају. Зависност планирања од финансијских могућ
ности и финансијске политике државе је очигледна. Сред
ства намењена туризму и култури су ограничена одлуком о
расподели буџета, те се све више поставља захтев да у план
улазе само постојеће институције, а да се све мање стварају
нове институције и нове инвестиције. Слаба сарадња изме
ђу сектора културе и туризма условљена је супротностима
између основних циљева ових сектора и недовољном флек
сибилношћу обе стране. Док је културни сектор традицио
нално заинтересован пре свега за конзервацију и ревитали
зацију културних добара, туризам је примарно усмерен на
остваривање финансијских ефеката и експлоатацију култур
них добара9. Очигледно је да неопходно управљање култур
ним добрима у оквиру културних рута, које су тематски спе
цифичне и територијално подељене у кластере, може бити
корисно и осигурати побољшање у менаџменту.
Пројекти туристичког развоја су тек у скорије време поста
ли видљивији јавности и захтевају већи интерес приватног
сектора за ове активности. Већ је отпочео програм „Атлас”
традиционалне архитектуре или „Дунав -  културна рута”,
„Пут римских царева” и слични пројекти који ће показа
ти пут ка будућности за „српску прошлост”. Процес IRPP/
SAAH је представио неке нове приступе управљању култур
ним добрима у Србији, кроз припремање студија изводљи
вости које су углавном оријентисане ка донаторима и локал
8 Драгићевић-Шешић, М. (1983) Туризам и култура: Културно наслеђе
и туризам. Култура бр. 60/61, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 305.
9 Драгићевић-Шешић, М. и Стојковић, Б. (2007) Култура – менаџмент,
анимација, маркетинг, Београд: Клио, стр. 399. Несугласице ових
сектора се могу превазићи сарадњом и применом концепта одрживог
развоја.
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ним стејкхолдерима, чиме се наглашава потреба за рефор
мом у пракси управљања културним наслеђем у Србији10.
Туристички развој базира се на употреби културних и при
родних ресурса с циљем креирања атрактивног производа
који ће задовољити потребе туриста и резидентног станов
ништва, кроз остваривање комплексних социо-економских
ефеката11. Развој стратегије, тј. плана управљања који укљу
чује све кључне стејкхолдере, је од суштинског значаја за
развој успешних и самоодрживих туристичких производа.
Комплексност културне руте састављене од великог броја
атракција, које су просторно разбацане на подручју једне
или више земаља, захтева стратегијски систем управљања.
Ради стварања успешног и одрживог културног производа
нужна је сарадња на свим нивоима, која омогућује разумно
планирање туристичког производа кроз умрежавање и парт
нерство између туристичког сектора и културних актера, те
омогућује стварање одрживог развоја и додавање култур
них програма (перформансе, културни догађаји, уметност и
слично), док туристички актери омогућују стварање одгова
рајуће инфраструктуре и програме туристичке интерпрета
ције и анимације
Модел умреженог производа у културном туризму даје ко
ристан оквир за планирање интерпретативних производа
унутар мреже која се састоји од чланова с различитим ве
штинама и професијама. Обично, велике организације по
крећу ствари, као што су УНЕСКО, Европска Унија, Савет
Европе, националне и локалне јавне институције. Њихов
основни посао се састоји у доношењу одлука о томе које ће
се стратегије спроводити ради остваривања циљева и прона
лажења средстава имплементације који ће се примењивати.
Ове одлуке се доносе на самом врху хијерархијске структу
ре, на често врло бирократски начин, који ће на крају стићи
до индивидуалне ситуације на нивоу самог културног добра
и његовог непосредног окружења (локалне заједнице и ту
риста)12. Успешно планирање и имплементација туристич
ког производа кроз мрежу захтева активну и добро органи
зовану сарадњу између туристичког и културног сектора.
Анализа успешних рута у нашем окружењу и у Европи омо
гућила је да се уоче специфични аспекти који су код свих
10 Integrated Rehabilitation Project Plan/Survey of the Architectural and Archa
eological Heritage, IRPP/SAAH – Serbia – 2008
11 Timothy, D. (2007) Timothy, D., and Boyd, S. (2001)
12 Moulin, C. and Boniface, P. (2001) Routeing Heritage for Tourism: making
heritage and cultural tourism networks for socio-economic development.
International Journal of Heritage Studies, Vol. 7, No. 3, 2001, pp. 237- 248.
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рута присутни и самим тим се могу дефинисати као кључ
ни за развој нових културних рута и програма. Готово све
успешне руте су тематизоване, а јасно одређивање тематике
се сматра обавезним како би се омогућило позиционирање
културне руте на туристичком тржишту и стварање препо
знатљивог бренда.13
Може се уочити и да све успешне културне руте карактери
ше развијена туристичка инфраструктура и адекватни мар
кетинг, уз развијени систем означавања руте, креиран разно
врстан промотивни материјал и слично. Увидом у постојећу
праксу формирања културних рута у свету, као и развоја и
начина управљања успешним рутама базираним на култур
ном наслеђу, а имајући у виду постојећу структуру и карак
теристике атракција у подручјима кроз које овакве руте про
лазе, долази се до закључка да су кључни фактори успеха
културне руте следећи: јединственост руте, одрживост, по
везивање (паковање) атракција, осигуравање квалитетне ин
фра и супраструктуре, партнерство и умрежавање стејкхол
дера, потреба институционализованог система управљања и
маркетинга руте, интерпретација и анимација на рути, стра
тешко планирање, брендирање и позиционирање руте.

Програми формирања културних рута у Србији
С обзиром да је процес формирања тематских културних
рута у Србији, тек недавно уведен, с обзиром на концепт
руте, оне се у овом стадијуму не могу сматрати комплетним
производом, али представљају помак ка развоју рута као ту
ристичких производа који ће бити од изузетног значаја за
развој туризма у Србији, те омогућити јој да побољша своју
позицију на врло конкурентном туристичком тржишту.
Тематске културне руте у оквирима Републике Србије почи
њу да се формирају у последњих пар година, а промовиса
не су од стране Сектора за туризам у оквиру Министарства
економије и регионалног развоја и Министарства културе
Републике Србије, као и од стране Туристичке организације
Србије. Конкретно, спроведене су студије и иницијални про
грами формирања културних рута – „Пут Римских царева”
(Министарство економије и регионалног развоја Р. Србије),
„Долина краљева у долини Ибра” (Туристичка организација
13 Станојловић, 2009. и Станојловић и др, 2010, указује на чињеницу да
су све туристички афирмисане културне руте тематизоване, те да обу
хватају већи број тематски уклопљених атракција, али се такође уводе и
друге нетематске атракције које допуњавају садржај и подижу квалитет
и атрактивност руте. Такође наводи и основне кораке у формирању те
матских рута базираних на археолошком и споменичком наслеђу, као и
изузетан значај адекватне интерпретације и анимације на локалитетима.
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Србије), „Трансроманика” (Министарство културе у сарад
њи са Саветом Европе), „Тврђаве на Дунаву „(Министарство
културе, под покровитељством УНЕСКО-а). Такође, постоји
чак неколико тематских програма Туристичке организације
Србије базираних на винском туризму – „Путеви вина Ср
бије” и „Путеви вина Војводине”. У посљедњих пар година
формирано је неколико тематских културних рута кроз ИПА
пројекте Развојне Агенције ДКМТ регије – „Сретно време
мира – путеви Сецесије”, „Неограничена рекреација – здрав
ствени туризам – Велнес, „Лутајући кроз шпајз монархије”
и „Укуси за уживање – Авантуристичке туре трагом кадар
ке, ракије и пива”, „Фолклор без граница” у ДКМТ регији –
Мађарска, Србија и Румунија. Такође, постоји потенцијал
за формирање рута са следећом тематиком „Траговима ка
меног доба – Лепенски вир”, „Дворци и летњиковци Војво
дине”, „Салаши Војводине”, „Живот српских сељака”, итд.

Критичка евалуација туристичког мастер плана 
„Пут римских царева” у Србији
Пројектним планом „Пут римских царева” који је израђен
иницијативом Министарства економије и регионалног раз
воја Републике Србије предвиђено је формирање културне
руте на потезу Ниш - Сврљиг - Књажевац - Зајечар (Гамзи
град) - Неготин - Кладово - Доњи Милановац - Голубац - Ве
лико Градиште - Пожаревац (Костолац) и у административ
ном смислу обухвата делове општина Ниш, Сврљиг, Књаже
вац, Зајечар, Неготин, Кладово, Мајданпек, Голубац, Велико
Градиште и Пожаревац. Иако пројекат не обухвата простор
античког Сингидунума (Београда) и Сирмијума (Сремска
Митровица), он наглашава потребу и предвиђа проширење
културне руте на ова туристичка чворишта.
Oбзиром да пројекат претпоставља формирање културноисторијског итинерера везаног за староримско наслеђе, про
јектним планом обухваћени су следећи локалитети из раз
добља антике – Медијана (Mediana) код Ниша, која потиче
из 4. века и представља место рођења Константина Великог;
Римски логор и утврда из 1. века нове ере северно од Кња
жевца (Timacum Minus); Врело Шаркамен у близини Него
тина који представља резиденцијално-меморијални царски
комплекс с краја 3. и почетка 4. века; затим, локалитет Фе
ликс Ромулијана (Felix Romuliana) код Гамзиграда (у близи
ни Зајечара) који представља резиденцију императора Гаја
Валерија Галерија Максимилијана (297-311), место у којем
је рођен и покопан, а који је 2007. године ушао на УНЕСКОву листу Светске културне баштине; затим, Трајанову таблу
коју је поставио цар Трајан (1. век нове ере) након изградње
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пута који је потопљен, док је ова плоча постављена на сте
ни изнад Дунава; Трајанов мост (103-105. године) изграђен
током Дачанских ратова а чији је изглед представљен на сту
бовима у Риму; римско утврђење Дијана (Diana) из 1. века
п. н. е, лоцирано у близини Кладова; и Виминацијум (Vimi
nacium) код Костолца који представља остатке римског гра
да и логора, односно главни град римске провинције Мезије
Супериор (Mesia Superior)14.

Слика 1: Културна рута „Пут римских царева”, Србија
Извор:www.turizam.merr.gov.rs
14 Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије, Ма
стер план културно-историјске руте „Пут римских царева”, 2007, Бео
град, доступно на www.turizam.merr.gov.rs
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У циљу стварања основа за позиционирање руте разрађе
не су табеле за руту као целину и посебне локалитете које
садрже кључне карактеристике, фасцинације и интерпрета
тивне теме. Основне фасцинације руте као целине су: бо
гатство староримског наслеђа, разноликост локалитета, 17
римских императора је рођено на подручју данашње Срби
је, локалитет Светске културне баштине Феликс Ромулија
на, Дунавске тврђаве (вишеслојна археолошка налазишта),
панорамски путеви (Дунав, Ђердапска клисура), виногор
ски предели (Неготин, Књажевац), манифестације и дога
ђаји (прослава 1700 година хришћанства – од проглашења
Миланског едикта).
Локалитет

Пројекат

Процена

Изградња центра за посетиоце и истраживаче

Археолошки локалитет
VIMINACIUM

Археолошки локалитет
TABULA TRAIANA

Археолошки локалитет
DIANA

Период

инвестиција

реализације

2 милиона еура

2008-2011.

Изградња хиподрома за вожњу двоколица

1,2 милиона еура 2008-2011.

Изградња амфитеатра

800.000 еура

Прокопавање канала од Дунава до локалитета Нема процене

2008-2011.
2008-2011.

ради приступа бродовима (1 km)
Урбана галантерија/ мобилијар

10.000 еура

2012 – 2014.

Хортикултурално уређење

6.000 еура

2008-2011.

Струја, вода и канализација

5.000 еура

2008-2011.

Изградња паркинга (300m2)

2.500 еура

2008-2011.

Изградња инфо-центра

12.000 еура

2012 – 2014.

Изградња камених степеница до локалитета

30.000 еура

2008-2011.

Постављање панорамског лифта

50.000 еура

2012 – 2014.

Постављање бетонске платформе

10.000 еура

2008-2011.

Изграда и постављање ограде

Нема процене

2015 – 2017.

Урбана галантерија/мобилијар

5.000 еура

2015 – 2017.

Хортикултурално уређење

6.000 еура

2012 – 2014.

Изградња паркинга 300m2

2.500 еура

2008-2011.

Изградња инфо-центра

12.000 еура

2012 – 2014.

Прилазни пут за возила и стаза за посетиоце

12.000 еура

2008-2011.

Хортикултурално уређење

7.500 еура

2012 – 2014.

Израда и постављање ограде

Нема процене

2015 – 2017.

Урбана галантерија/мобилијар

20.000 еура

2015 – 2017.

Археолошки музеј Кладово Постављање и опремање интерпретационог 10.000 еура

neodređeno

центра
Археолошки локалитет
PONTES (Трајанов мост)

Струја, вода и канализација

5.000 еура

2008-2011.

Изградња паркинга

2.500 еура

2008-2011.

Прилазни пут за возила и стаза за посетиоце

36.000 еура

2008-2011.

Изградња инфо-центра

12.000 еура

2012-2014.

Ласерски холограм - 3D приказ некадашњег 40.000 еура

2008-2011.

изгледа моста
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Археолошки локалитет

Урбана галантерија/мобилијар

20.000 еура

2015-2017.

Хортикултурално уређење

7.500 еура

2015-2017.

Прилазни асфалтни пут

Нема процене

2018 - ...

Врело Шаркамен
Археолошки локалитет

Проширење раскрснице на скретању ка 150.000 еура

FELIX ROMULIANA

локалитету пут Зајечар-Параћин
Прођирење прилазног пута дугог 1,8 km
Изградња

Центра

за

посетиоце

485.000 еура

2008-2011.

2008-2011.

са 1,5 милиона еура 2008-2011.

интерпретационим центром
Изградња староримског лавиринта за игру и Нема процене

2015-2017.

едукацију
Изградња мини технолошког парка

Археолошки локалитет
TIMACUM MINUS

Археолошки локалитет
MEDIANA

Нема процене

2018-...
2015-2017.

Урбана галантерија/мобилијар

5.000 еура

Хортикултурално уређење

7.000 еура

2015-2017.

Прилазни пут и стаза за посетиоце

27.000 еура

2008-2011.

Довод струје

1.000 еура

2008-2011.

Постављање расвете

5.000 еура

2008-2011.

Инфо-центар у етно-парку у Равни

Нема процене

2018-...

Струја, вода и канализација

Град Ниш

2008-2011.

Прилазни ауто и пешачки пут, паркинг и плато 137.500 еура

2008-2011.

Изградња инфо-центра

540.000 еура

2008-2011.

Изградња интерпретационог центра

1 milion еура

2015-2017.

Пројекат изградње и реконструкција виле

400.000 еура

2012-2014.

Изградња металне ограде и капије

40.000 еура

2012-2014.

Заштитна конструкција над мозаицима

8.500 еура

2008-2011.

Урбана галентерија/мобилијар

50.000 еура

2018 - ...

8.000 еура

2018 - ...

Хортикултурално уређење
Потребне инвестиције

8,69 милиона еура

Извор: Мастер план “Пут Римских царева”, Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије

Табела 1: Предвиђени пројекти и инвестиције у оквиру културне
руте „Пут Римских царева”

Културно-историјски значај свих локалитета на рути је не
сумњив и они имају довољно атрактивности за поједине
специјализоване сегменте заинтересоване за археолошке и
историјске туре, међутим, и упркос томе постојећа атрак
тивност руте није довољна да привуче значајнији број ту
риста, који, иако заинтересовани за културу и историју нису
њоме примарно мотивисани. Самим тим, неопходно је кроз
додатне садржаје унапредити систем доживљаја руте, као и
унапредити програме везане за инфраструтуру, општу, сао
браћајну и туристичку, затим основне елементе супраструк
туре, као и систем интерпретације и анимације на самим
локалитетима.
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„Путеви римских царева” је пројекат од националног зна
чаја који је замишљен као модерна, едукативна туристич
ка тура и као важан део укупне туристичке понуде Србије.
Република Србија је у периоду 2008–2010. године уложила
преко 1,5 милиона евра у развој туристичке инфраструктуре
и планирају се додатне инвестиције како би ова рута добила
међународну препознатљивост и постала својеврсни српски
бренд. По изјавама надлежних Министарство науке је пред
видело да из кредита Европске инвестиционе банке, са 13
милиона евра финансира пројекат „Путевима римских им
ператора”, у оквиру којег ће, до 2012. године, сви римски
градови на територији Србије, али и праисторијска нала
зишта и хеленистички локалитети који се налазе на тој ру
ти, бити у потпуности обновљени15. Кључни инвестициони
пројекти који су дефинисани Мастер планом односе се на
појединачне локалитете који потичу из римског доба. У ци
љу стварања целовитог ланца вредности за посетиоце неоп
ходне су и инвестиције у смештајне капацитете и развијања
других туристичке понуда у подручјима кроз које пролази
рута.
Програми конкурентности који доминантно одређују ефи
касност изградње ланца вредности и коришћења културних
и природних ресурса везаних за руту:
1. Заштита и конзервација локалитета,
2. Развој/ унапређење постојећих атракција,
(а) покривање одређених налаза ради лакшег приступа неза
висно од временских прилика
(б) изградњу визиторског центара (Виминациум, Ромулиана
и Медиана),
(ц) изградњу/постављање мањих инфо-центара (на локали
тетима Трајанова табла, Диана, Трајанов мост, Вратна),
(д) постављање интерпретационог центра унутар Археоло
шког музеја у Кладову,
(е) додавање нових садржаја (хиподром у Виминациуму, ла
серски холограм Трајановог моста),
(ф) урбано опремање (клупе, расвета, корпе итд.), хортикул
турално уређење и ограђивање).
3. Развој понуде сувенира везаних за староримско насле
ђе,
15 Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије, обја
вљено на: www.turizam.merr.gov.rs
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4. Унапређење ресторатерске понуде,
5. Уређење панорамских путева,
6. Унапређење понуде смештаја.
На основу претходно дате Табеле 1 може се уочити велики
број програма заштите и изградње туристичке инфраструк
туре на сваком појединачном локалитету. Ако посматрамо
предвиђене периоде реализације ових под-пројеката и ре
ално стање на локалитетима може се уочити да планиране
активности у већини случајева нису отпочете, такође се мо
же уочити да су износи потребни за реализацију одређених
пројеката нереални с обзиром на реално економско стање
и могућности државе, као и у односу на реалне трошкове
таквих радова. Финансирање овог мегаломанског пројек
та предвиђено је да буде реализовано из фондова Европске
Уније и подизање развојних кредита код Европске инвести
ционе банке. Иако већи део предвиђених пројеката још увек
није реализован, уочавају се знатна одступања од планира
них активности. До сада у већину наведених локалитета још
није уложен новац за изградњу основне инфраструктуре,
са изузетком Виминацијума, Феликс Ромулијане и Медиа
не (који је финансиран средствима из буџета општине Ниш
а поводом обележавања јубилеја Миланског Едикта, 2013.
године).

Закључак
Презентација културне баштине кроз културне руте је са
свим у складу са преференцијама развоја културног тури
зма, а туристичке и културне руте су представљене и као
приоритети националне стратегије развоја туризма Србије
што се огледа и у низу предвиђених пројеката овог типа.
Стратегије за валоризацију културних рута и археолошких
локалитета као кључних туристичких атракција захтевају
признавање специфичне вредности културног наслеђа, као
и напор да се ове вредности одрже, ревитализују и зашти
те, што се постиже кроз специфичне мере менаџмента ко
је имају за циљ стварање позитивног имиџа и финансијске
добити за ове локалитете.
Први корак у развоју културне туристичке понуде у Србији,
а која је базирана управо на археолошким локалитетима из
периода антике, је управо креирање основне туристичке ин
фраструктуре, дакле, конзервација локалитета, постављање
ознака и базне интерпретације, као и опсежне реконструк
ције и изградња инфраструктуре на самим локалитетима. То
је и видљиво на примеру постојећег мастер плана „Пут Рим
ских царева” израђеног од стране Министарства економије
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и регионалног развоја. Овај план, превасходно туристичког
развоја на подручју Србије, с обзиром да укључује најатрак
тивније локалитете из периода антике, предвиђа велики број
акција на конзервацији, ревитализацији и креирању тури
стичке инфраструктуре на сваком од локалитета укључених
у ову руту. Нажалост, реализација оваквог мега-пројекта се
показала као изузетно захтевна како финансијски тако и у
смислу спровођења конкретних мера конзервације и инфра
структурне изградње.
Већина планираних пројеката креираних на основу овог ма
стер плана нису спроведени, док је неколицина пројеката
реализована делимично, тако да се доводи у питање реал
ност конкретних планова и периода реализације. Такође, на
основу дате табеле издвојене из званичног документа, мо
же се уочити да су одређена потребна финансијска средства
нереално процењена.
На основу свега наведеног може се уочити да је у зашти
ти културног наслеђа доминантно старо правило да већу
пажњу и инвестиције добијају управо најбоље очувани, тј.
најрепрезентативнији и туристички најатрактивнији ло
калитети, док се друга, иако подједнако значајна али сла
бије очувана културна добра остављају по страни, иако су
угроженија и осетљивија. Посебно је важно нагласити зна
чај маркетиншке кампање сваког локалитета и указивање
на њихов значај кроз јавне медије, а самим тим би се до
принело и привлачењу потенцијалних инвестиција и у ове
мање познате локалитете. С обзиром да свако историјско
место има потенцијал за туристички развој тематизацијом
је могуће повезати већи број локалитета и тиме створити
јединствен и комплексан туристички производ. Ипак, с об
зиром да су археолошки локалитети изузетно осетљиви и
подложни деградацији, туризам се треба уводити опрезно и
са основним циљем одрживости када је у питању аутентич
ност и историјски и културни значај.
Најважнији део приликом туристичког развоја ових локали
тета је адекватна конзервација, менаџмент и интерпретаци
ја, односно презентација културног наслеђа. Укључивањем
ових средстава у развој културне руте „Пут римских царе
ва“ у Србији, она би свакако постала атрактивнија, а тури
стичка посета овим локалитетима би имала значајни раст,
док би се истовремено повећао и степен едукације и свести
како резидената тако и туриста о потреби заштите и реви
тализације ових изузетно значајних културних споменика.
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PROTECTION, REVITALIZATION AND USE OF
HERITAGE THROUGH CULTURAL ROUTE 
FORMATION SYSTEM
EVALUATION OF THE ROMAN EMPEROR'S PATH 
MASTER PLAN

Abstract
“Cultural routes” are a term recently used in scientific literature to
define cultural tourism offer based on a set of mutually connected
tourist attractions and destinations. The way of travel within a
cultural route usually consists of roads with significant scenic,
cultural, historical, geological or natural values, and incorporates the
sightseeing and interpretation of sites located within that route. Cultural
routes can become tourist destinations because of their connections to
renowned places, events and personalities. The formation of cultural
routes as tourist products is considered to be a new way of protection,
revitalization, use and presentation of cultural heritage. However, the
concept of cultural routes as practiced in the world and in Europe is just
beginning to be used in Serbia. This study presents the basic principles
of forming cultural routes, gives an insight into existing initiatives and
projects of cultural route development in Serbia, with a special focus
to the national master plan “Roman Emperors’ Paths in Serbia” and its
critical evaluation.
Key words: cultural routes, tourism, Serbia, “Roman Emperors’ Path”
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УТИЦАЈ КУЛТУРЕ И СВЕТСКА
ЕКОНОМСКА КРИЗА
Сажетак: Економске кризе биле су бројне у капитализму у перио
ду његовог настанка и у свим етапама његовог развоја. Тржишна
привреда по својој природи је ризична, тако да је ризик иманен
тан тржишној привреди и њено друго име. У првим реаговањима
на Светску економску кризу углавном се говорило о недостацима
либералног тржишта а не о недостацима државе и њеној улози
у контроли тржишта. Међутим, тржиште није тако либерално
како се, када је избила криза о томе расправљало и није главни
узрок кризе, јер држава не само регулативом, већ и економским
мерама утиче на тржишне токове. Имајући у виду да и у култу
ри делује тржишни механизам дошло је до релативизације појма
култура, до поистовећивања света културе са светом потрошње
и до економског поимања вредности у култури. Култура као израз
човековог стваралаштва у свом развоју није ишла у правцу да ме
ња свет, већ да се профитира, као и у свим делатностима. Овај
рад се бави проучавањем односа између економске кризе и културе,
и њихове зависности. Разумевање односа између економије и кул
туре може помоћи у доношењу одлуке која би имала утицај у овој
области.
Кључне речи: економска криза, култура, тржиште, образовање,
економски опоравак

Економска криза је тежак, нежељени, деструктивни фактор
целог друштва. Она угрожава све институције у друштву,
било да су финансијске или образовне, што се ланчано пре
носи на све делатности, а свакако и на културу. Овај рад се
поред проучавања порекла Светске економске кризе бави
и питањем утицаја културе гледано кроз призму настанка
кризе.
За кризе је важно да се анализирају, да се оцени да ли су
могле да се избегну, да се умањи њихово дејство и да се де
лује превентивно, да се што је могуће мање испољавају због
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њиховог катастрофалног економског дејства.1 Економске
кризе биле су предмет многих студија и анализа од стране
разних аутора и међународних организација. Сврха свих тих
радова била је да се сагледају узроци криза како би се у бу
дућности избегли.
Закони тржишта, инкорпорирани у свет културе, допринели
су извесном поништавању културе, јер је и у култури завла
дало начело стицања што већег профита. Дакле, првенстве
но се тежи према материјалним добрима, богатству и новцу,
тако да је у идеји новог културног модела известан пад кул
туре. Свођењем значења културе у тржишне оквире и мар
гинализацијом њене вредносне компоненте, потврђује се и
криза и очигледно је да постоји контраст између културе и
цивилизације. Тржишна идеологија створила је потрошач
ки менталитет у којем је вредност сведена на оно што се
у смислу добити може остварити. При томе се заборавља
да демократија почива на развоју културе, тако да de fac
to данас суштински демократија постоји само формално и
декларативно, јер без суштинског утицаја културе нема ни
демократије.

Утицај Светске економске кризе на културу
Економска криза је непријатељ културе јер се у условима
кризе издвајају далеко мања средства за рад културних ин
ституција, попут позоришта и музеја, оркестара, тако да
није непознато да се у условима кризе неке културне ин
ституције и затварају. Економска криза нарушава систем ин
фраструктуре у култури не само смањењем броја културних
институција и опремљености у култури, већ утиче и на обим
културних услуга и активности. Сведоци смо изузетно ло
шег утицаја светске економске кризе на културу. У условима
кризе држава на првом месту умањује расходе за културу,
односно буџетска средства која се издвајају за културу. Со
циолози и економисти управо су истакли да се јак ефекат
Светске економске кризе најпре одражава на културни си
стем кроз слабо финансирање. Недостатак инвестиција је у
свим компонентама културног стваралаштва: креацији, про
дукцији, дистрибуцији, промоцији, тржишту културе.
Све компоненте и функције културног живота су погођене:
од инфраструктуре и функционисања културних институци
ја и неопходне опремљености до финансирања културних
институција, од приступа културним добрима и услугама до
менталитета и понашања у управљању у области културе,
1 World Economic and Financial Surveys, Crisis and Recovery (April 2009),
Washington: IMF, p.161-163.
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укључујући и рад оних у креативној индустрији, едукатив
ни потенцијал, културне креације, људске ресурсе култур
ног система и структуру културних радника.2
Мада се потенцијално тржиште културе не може никада
идентификовати са целом популацијом на једном простору,
оно је у условима економске кризе још мање. Свака зајед
ница има појединце без „културног капитала” (на пример,
без образовања, информација, способности да прими или
препозна културну поруку), која их искључује из потенци
јалних корисника културних добара, а њима треба додати и
сегмент популације који се из финансијских или других раз
лога одричу културних добара или услуга које су пре кризе
користили.

Порекло и настанак економских криза
Све кризе у тржишној економији настају и почињу због не
достатка новца, односно неликвидности. У новој економ
ској историји, од настанка капитализма и тржишне привре
де економске кризе постају њихов саставни део, због тога
што је тржишна привреда по својој природи ризична. Тржи
ште није савршено и има своје недостатке, који, као и преу
зимање дела тржишта од стране државе, воде ка кризама, и
зато би морало да буде ефикасно регулисано. Криза, било да
је изазвана недостацима тржишта или државе, забрињавају
ће утиче на све економске и финансијске параметре и на све
субјекте тржишног и јавног сектора, односно на све грађа
не у земљи. Криза успорава и смањује производњу, продају
и инвестиције, доводи до отпуштања запослених и пораста
незапослености, смањује бруто друштвени производ (БДП),
стандард и квалитет живота.
Како настају кризе? Трагање за остварењем што већег про
фита водило је широком деловању берзанских и тржишних
шпекулација. Који је био проблем? Врло једноставан. До
пуштањем да се откачи спирала задуживања покренут је
процес немогућности наплате дугова.
Економске теорије које су имале одлучујући утицај на са
времене привредне системе и решавање криза су кензијан
ска и неолиберална теорија. Кључна разлика између ове две
теорије јесте разлика у значају и улози фискалне и моне
тарне политике.3 Анализирајући узроке кризе и недостатке
2 Moldoveanu, М. and Ioan-Franc, V. (2011), The Impact of The Economic
Crisis on Culture, Review of 18 General Management, Volume 14, Issue 2,
p. 15-35.
3 Остале теорије развијају се у правцу кејнзијанизма или се држе правца
неолиберала, а међу њима има и оних који покушавају да помире ова
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тржишта, и како да се отклоне, истовремено, и кејнзијанци
и неолиберали показали су како криза може и да се изазове.
Када је либерални капитализам запао у тешкоће и настала
Велика економска криза 1929-33. године настала је кејнзи
јанска теорија или доктрина фискалне експанзије, названа
по њеном творцу, економисти Џону Мајнарду Кејнзу (John
Maynard Keynes), који је померио клатно привредног систе
ма ка већој улози државе у привреди, и остао упамћен по из
јави: „Дуг рок не постоји. На дуги рок сви смо мртви.”Кејнз
се залагао за развој јавних потреба ради остваривања еко
номски стабилног друштва и развоја, што иде у правцу со
цијалдемократије. Тржишни капитализам, по налазима Кеј
нза није у стању да обезбеди одржив развој и потребан ниво
инвестиција за пуну запосленост. Зато је неопходна интер
венција државе да би се обезбедила тражња на одговарају
ћем нивоу заједно са приватним сектором, који то сам не
може. Кејнз не негира тржиште и улогу тржишних снага у
развоју привреде али оспорава аутоматизам у њиховом деј
ству и уводи корективне факторе у тржишни систем, а то
је интервенција државе. Тиме држава постаје део тржишта
или систем који мора да му се стално прилагођава и да га
непрестано усмерава и контролише. По кејнзијанцима узрок
Велике економске кризе 1929-33. године није недостатак
тражње, већ недостатак новца или ликвидности.
Након Другог светског рада, нарочито у развијеним капи
талистичким државама, интервенцијом државе долази до
пораста буџета и буџетског дефицита, пораста јавних зај
мова, а средстава приватног сектора за инвестирање су ма
ња. Посебан проблем била је инфлација и повећање учешћа
јавне потрошње у БДП што се правдало повећањем јавних
расхода. Стални раст јавних расхода и инфлација уносили
су тржишне поремећаје и умањивали ефикасност привреде.4
У мери у којој производи, држава, мешајући се у привред
не законитости, оптерећивала је капиталистички свет све
до 1980. година прошлог века када се у решавању проблема
инфлације почињу примењивати мере неолибералне теорије
Чикашке школе предвођене Милтоном Фридманом (Milton
Friedman), које поново клатно привредног система померају
ка тржишту, односно залажу се за мању улогу државе. Про
блем инфлације од којег је патила светска економија после
Велике економске кризе решен је применом неолибералне
теорије или теорије монетариста.
два главна теоријска концепта, или су то специфичне економске теорије,
аутохтоне, засноване на психолошким и другим критеријумима.
4 Фридман, М. (1973) Теорија новца и монетарна политика, Београд: Рад,
стр. 226-229.

339

ХАСИБА ХРУСТИЋ
Капитализам је утемељен на теорији либералног капита
лизма а све касније теорије су његова надоградња које су
понудиле решења за недостатке који се јављају у деловању
државе или тржишта и решења на нове изазове које капи
тализам мора да решава. Кејнз није одбацио поставке ли
бералног капитализма, као што ни Милтон Фридман није
одбацио кејнзијанизам. Све ове теорије уграђене су у здање
савременог капитализма. Оно око чега се споре ове теорије
је улога државе у привреди, односно који је оптималан од
нос између државе и тржишта да би привредни систем обез
бедио одржив и стабилан економски развој без криза. Овај
спор није завршен и дошао је до изражаја и данас у Светској
економској кризи.
Неолиберали штите законе тржишта, сматрају да је свака
интервенција државе у привреди, осим регулативне, штет
на. Они се истовремено залажу за јефтину и рационалну
државу, за чврсто буџетско финансирање и системско усме
равање према интересима капитала. Према Фридману, мо
нетарна политика је пресуднија од фискалне, јер до пове
ћања привредних активности може да дође и штампањем
новца којим се подстиче тражња. Монетарна политика, чији
је главни циљ стабилност цена и смањење улоге државе би
требало да обезбеди простор за веће деловање тржишта и
смањење инфлације.
У првим реаговањима на Светску економску кризу, насталу
2008. године, углавном се говорило о недостацима либерал
ног тржишта а не о недостацима државе у њеној улози у
регулативи и контроли тржишта. Тржиште није тако либе
рално како се, када је избила криза, о томе расправљало и
не може да буде главни узрок кризе. Држава не само регу
лативом, већ и економско-финансијским мерама утиче на
тржишне токове. Централне банке врше монетарну контро
лу, располажу инструментима контроле ризика, контролишу
количину новца а тиме и ликвидност. Држава је од тржишта
преузела и добар део управљања каматом преко  референт
не каматне стопе, коју користи као фактор утицаја на пону
ду и тражњу новца и капитала на финансијском тржишту и
као фактор подстицаја инвестиција и запослености. Према
томе, држава је имала могућности да кризу спречи али то
није учинила. Према мишљењу нобеловца за економију, Џо
зефа Штиглица (Joseph Stiglitz), професора америчког уни
верзитета Колумбија, узрок кризе лежи у беспризорној при
мени неолибералне економске политике. Штиглиц указује
да „свет није саздан на постулату да се тржиште регулише
само по себи, како тврде присталице неолибералне економ
ске политике. Тржиште нас није припремило на снажан раст
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цена нафте и хране, који нису пример слободног тржишта, а
јесу део проблема”.5

Образац настанка криза и узроци 
Светске економске кризе
Неколико финансијских криза извршиле су удар на свет
ску економију од 1990-тих година до садашње кризе. Ма
њег обима кризе које су претходиле Светској економској
кризи, насталој 2008. године, имале су идентичан образац
настанка с тим да су то биле и остале локалне или регионал
не, пошто су захватале једну или мањи број држава и нису
се прошириле на остали део света, што данас није случај.
Светска економска криза, настала у САД, постала је светска
јер се брзо пренела на остатак света јер је америчка при
вреда највећа у свету и уско је повезана са свим светским
тржиштима. Учешће САД у светској трговини је 15,2 одсто,
а у светском бруто друштвеном производу (БДП) је 22,3 од
сто, тако да је дубока глобализација финансија и трговине
проузроковала да се криза рашири брже него у прошлости.
Упоређујући те претходне кризе од 1990-тих година са сада
шњом светском економском кризом, разлика јесте у погле
ду обима кризе и величине земље, али образац настанка је
идентичан и у основи почиње од стања привредног успона –
бума а завршава се са сломом, односно падом привредних
активности.6 Привредни просперитет обично је почињао
са експанзивном монетарном политиком, ниским каматним
стопама и рапидним растом кредита, што је погодовало при
вредном расту. Повећање кредита у банкама каналисало се
у тржишну имовину, нарочито у непокретности и хартије од
вредности. Међутим, услед раста тржишних цена непокрет
ности долазило је до застоја у отплати кредита што је био
први знак упозорења, те је након високог раста привредних
активности почињало успоравање. Ситуација на тржишту
се мењала тако што је после оптимизма у привредном буму
наступила неликвидност. Каматне стопе почеле су нагло да
расту, вредност непокретности да пада. Губици су утицали
на смањење потрошње и инвестиција уз повећање незапо
слености, док су јавна потрошња и буџетски дефицит дра
матично расли. Привреда је у датим околностима падала у
дубоку депресију. У тој етапи, влада је убризгавала капитал
5 Видети: Kennedy, S. and Benjamin, M. (2009) Banks to resist push for ca
sting spotlight on finance systems, When it comes to transparency, the world’s
bankers won’t surrender without a fight, Bloomberg News, 21.03.2009. Inter
net, http://seattletimes.nwsource.com/html/businesstechnology,
6 Jonung, L. (2009) The financial crisis of today: a rerun of the past?, Euro
pean Economy News, January N° 12, Magazine of the Directorate-General
for Economic and Financial Affairs, Brussels: European Commission, p. 8.
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у банке и предузимала друге мере да сачува финансијски
сектор.7
Исти образац настанка кризе од 1990-тих година па надаље,
поновио се у неочекиваном обиму у САД. За Велику еко
номску кризу 1929-33. године, као и за Светску економску
кризу насталу 2008. године, карактеристично је да су јој
претходиле рецесија и берзанске шпекулације. Интензитет
обе кризе био је снажан а на јачину кризног удара утица
ло је што је криза избила у САД која је највећа економска
сила света, са којом су више или мање повезане све земље
света. Експанзија позајмљивања створена је у сектору стам
бене изградње. Добит је била претерана услед раста кредита
и огромне задужености, што је коначно и довело до инсол
вентности и панике када су цене непокретности  престале да
расту и модел, заснован на рефинансирању, сломљен 2007.
године. Привредни процват преокренуо се са контракци
јом кредита у крах и рапидно се проширио на остатак света
2008. године.
Тешкоће у отплати огромног броја кредита проузроковале
су неликвидност финансијског сектора у САД у лето 2007.
године, што је изазвало недостатак готовог новца и колапс
инвестиција на финансијском тржишту. Финансијска кри
за у САД достигла је светске размере. Финансијски  систем
био је рањив услед високе задужености, а нарочито услед
великих проблема у вези са хипотекарним кредитима са ни
ским каматним стопама што је подстицало задуживање те
се често наводи као главни узрок кризе. Тржишна економија
нужно подразумева цикличност, а на регулаторним и над
зорним органима је да је прате и контролишу.
Према томе, држава је имала могућности да кризу спречи
али то није учинила. Америчка управа федералних резер
ви (ФЕД) располаже изванредном информатичком техно
логијом тако да је благовремено имала на располагању све
информације, укључујући и будуће процене, о томе шта се
дешава на берзама. Очигледно је да се ради о недостацима
у домену монетарне контроле државе а не тржишта. Зато је
за насталу кризу 2008. године одговоран ФЕД, с тим што
остаје отворено питање да ли је криза настала зато што је
емитована недовољна количина новца у доларима или је не
довољна количина новца настала зато што је новац негде
7 Описани сценарио био је образац неколико криза од 1991. године: у
Шведској, Норвешкој и Финској (1991), Мексику и Бразилу (1994), Јапа
ну, Тајланду, Индонезији и Јужној Кореји (1997), Русији (1998), Турској
(2000), Аргентини (2001), и финансијске кризе, настале у САД 2007.
године која је добила светске размере 2008. године.
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нестао, што би могло да се повеже са великим буџетским
дефицитом у САД и издацима за рат у Ираку.
Глобално финансијско тржиште толико је испреплетано и
интегрисано да се криза путем трговинских и финансијских
канала брзо пренела на друге континенте, првенствено на
Европу.8 На јачину кризног удара сигурно је утицало и то
што је криза избила у држави која је највећа економска сила
света са којом су више или мање повезане све земље света.
Многе финансијске институције у свету, укључујући и вели
ке европске банке, ради стицања добрих зарада, улагале су
новац у америчко хипотекарно тржиште. Највеће европске
банке биле су принуђене да отпишу новчане износе у мили
јардама због немогућности наплате одобрених хипотекарних
кредита.
Криза је почела у финансијском сектору, али се кредит
ни шок брзо пренео и у сектор реалне економије и у све
сегменте друштва.9 Успоравање глобалног економског раста
настављено је и траје и данас.

Државна интервенција у решавању 
Светске економске кризе
Јака и снажна интервенција државе повратила је ликвид
ност финансијских тржишта и de facto успешно ограничила
панику, али је било потребно да финансијске институције
функционишу са мањим задужењем и да исправе њихове
билансне недостатке због непокривености извора средста
ва. То је захтевало докапитализацију финансијских инсти
туција од стране државе, тј. директно укључивање државног
капитала или давање зајма најугроженијим институцијама
или откуп проблематичне имовине. У неким земљама до
капитализација финансијских институција подразумева
ла је национализацију банака (Велика Британија, Немач
ка, Аустрија, Италија, Холандија, Исланд, Швајцарска, и
др.).10 Обезбеђење ликвидности краткорочно је ублажило
кризу али није утицало на економски опоравак те се криза
8 Wehinger, G. (2008) Lessons from the Financial Market Turmoil: Challen
ges ahead for the Financial Industry and Policy Makers, Financial Market
Trends, Paris: OECD, p. 4.
9 Schmidt-Hebbel, K. (2009) OECD Global Economic Outlook for 2009,
World Trade Magazine, February 2, p. 7-10.
10	 На пример, у Великој Британији делимична национализација извршена
је у осам највећих банака (Abbey, Barclays, HBOS, HSBC, Lloyds TSB,
Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered),
у: Rescue plan for UK banks unveiled (2008), BBC News, 8 October 2008,
Internet, http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7658277.stm; „Rescue package
approved” (10/20/2008).
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продужила, и од финансијске прерасла у економску, одно
сно у друштвену захватајући све сегменте друштва.
Покушаји да се криза реши сама од себе и да се препусти
тржишном механизму, били би катастрофални. Како мо
нетарне мере нису биле довољне да зауставе кризу, дру
гог избора и није било, тако да је државна интервенција у
решавању кризе имала доминантну улогу. Једино је држа
ва имала капацитете да интервенише са обимом средстава
неопходним у савлађивању кризе, јер приватни сектор није
био у стању да у кратком року делује са задовољавајућим
ефектом.
У плановима опоравка већине земаља доминирале су фи
скалне мере које стимулишу тражњу, запосленост и економ
ски раст, попут инвестиција у инфраструктуру, и давања
зајмова за развој малих и средњих предузећа, одобравања
инвестиционих олакшица, давања потрошачких кредита
грађанима и кредита предузећима, повећања социјалних
накнада за одређене категорије становника, финансијске
помоћи за незапослене и сиромашна домаћинства. Осим
тога, ту су и издвајања средстава за истраживања, техноло
шке пројекте и образовање, који у суштини одређују правце
будућег развоја.

Култура и тржиште
Задатак савремене културне политике увек је био да, пре све
га, обезбеди финансијску подршку институцијама као што
су музеји, галерије, позоришта, и др., да брине о уметно
сти и о културној баштини с тим што је основни предуслов
за успешно вођење културне политике постало подједнако
важно познавање и економије и културних вредности.11 На
рочито је у прошлом веку дошло до пораста интересовања
за креативне индустрије због њиховог утицаја на економску
динамичност, што је утицало и на улогу културне политике.
Култура је такође постала део тржишног механизма дело
вања тако да је дошло до релативизације и растегљивости
појма култура, до извесног поистовећивања света културе
са светом потрошње. Grosso modo, тржишни механизам де
ловања, инкорпориран у култури довео је до економског по
имања вредности у култури. У култури се данас увек поми
њу новац, буџети, фондови, средства, зараде, исплативост
пројеката, инвестиције, финансијска самоодрживост и сл.
Тржишна идеологија створила је потрошачки менталитет,
а  вредност је сведена на оно што се може у смислу добити
11 Видети: Trozbi, D. (2012) Ekonomika kulturne politike, Beograd: Clio.
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остварити. Култура као израз човековог стваралаштва у
свом развоју није ишла у правцу да мења свет, већ да про
фитира, као, уосталом, и све друге делатности.
Схватања о култури и њеној улози у друштву су различита,
полазећи од изједначавања културе са развојем цивилизаци
је, до схватања појма културе у признавању и препознава
њу културног диверзитета, да не постоји једна већ мноштво
култура, које се изражавају у језицима, традицијама и оби
чајима различитих заједница. Но, без обзира на разлике у
схватању појма културе и њеној улози, данас се још увек
западни културни модел представља не само као један од
постојећих културних модела, већ као доминантан.
Закони тржишта у култури допринели су извесном пони
штавању културе. Похлепа за стицањем што већег профита
означава жеђ за све већим поседовањем, уз безобзирност
према другима, па чак и на њихову штету. Дакле, првенстве
но се тежи према материјалним добрима, богатству и нов
цу, тако да је у идеји новог културног модела видљив пад
културе.12 С друге стране, несумњиво је да је култура једна
од најбитнијих карактеристика људског деловања и друштва
уопште. Основни смисао културе састоји се у томе да олак
ша одржање, продужење и напредак људског друштва. Ме
ђутим, у ери масовне потрошње, масовне комуникације и
културе, обележеној опадањем или нестанком великих идеја
и идеологија, десио се губитак вредносне и општечовечан
ске димензије културе.13
Јозеф Рацингер (Joseph Ratzinger -  Benedikt XVI) у књизи
Кршћанство и криза култура истиче сукоб цивилизација и
култура, и да се у Европи и уопште на Западу развила кул
тура која је радикална контрадикција не само хришћанству,
него уопште религијским традицијама човечанства.14
Свођењем значења културе у тржишне оквире и маргинали
зацијом њене вредносне компоненте, потврђује се и криза и
очигледно је да постоји контраст између развоја културе и
цивилизације.15 У часу пораста разних екстремизама, вар
12 Николић, Ч. В. (2011) Културни идентитет и политичка стратегија: Књи
жевност у доба кризе, у зборнику: Друштвене кризе и (српска) књижев
ност и култура, уред. Бошковић, Д. и Анђелковић, М., Крагујевац: Фи
лолошко-уметнички факултет, стр. 49-64.
13 Миливојевић, Т. (2012) Култура и срећа, Култура, бр. 137, Београд:
Завод за проучавање културног развитка, стр. 5-10, 28-31.
14 Видети: Ratzinger, J. (2008) Kršćanstvo i kriza kultura, Biblioteka FIDES
38, Split: Verbum.
15 Richard, V. (2002) The Tension in the Beautiful: On Culture and Civilization
in: Rousseau and German Philosoph, Being after Rousseau: Philosophy and
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варстава, ратова, дивљања крупног капитала, јаза између па
уперизоване већине и неодговорне мањине ултрабогаташа,
уништавања екосистема, заборавља се да демократија почи
ва на развоју културе, да без културе нема ни демократије,
тако да de facto данас, суштински, демократија постоји само
формално и декларативно. Зато није ни чудо што су економ
ска, социјална и културна права систематски занемаривана,
пре свега јер се сматрало да она стварно не могу ништа зна
чајно понудити свету, испуњеном великим сиромаштвом и
неједнакошћу. Имајући у виду посебно право на храну, дом
и здравствену заштиту, подаци делују доиста застрашујуће.
Данас је у свету готово милијарду људи на ивици глади, а
сваке године десет милиона људи умире због глади. У зе
мљама у развоју, неисхрањеност и болести због глади сваке
су године узрок смрти шест милиона деце. У тим земљама
око милијарду људи нема приступ до сигурне и здраве воде.
Процјењује се да би трошкови који би осигурали чисту пит
ку воду свима на свету износили око 10 милијарди долара,
а елиминација глади око 19 милијарди. Наспрам тих чиње
ница су подаци да 500 најбогатијих људи на свету имају ве
ћи приход заједно него ли 500 милиона људи. Само у САД
на луксузна крстарења потроши се годишње 14 милијарди
долара, а на make-up око 18 милијарди.16 Многе статисти
ке више него пластично описују распоне у животу у којем
једни једва преживљавају, док други уживају беспримерни
луксуз. Зато економске кризе дискредитују западну културу
и морални су пораз западне цивилизације.17
Да ли је криза доказ пресудног критичног периода у живо
ту западне цивилизације, крај ере либералног капитализма?
Питање је како ће култура са свим њеним вредносним ути
цајима преживети у овом прелазном  периоду и да ли кул
тура има било какву улогу у овим историјским трансформа
цијама ако се култура разуме као историјска и динамичка,
дакле, развојна категорија која треба да се изучава с обзи
ром на временске и просторне промене. Уколико се из појма
културе искључују сви они процеси и творевине који немају
за циљ или не доприносе да се истиче улога свесног рада за
културни развој човечанства и стварање повољнијих усло
ва за живот, то питање се не тиче само стања у кризи, већ
Culture in Question, The University of Chicago Press, p. 11–30.
16 Видети: Bilchitz, D (2007) Poverty and Fundamental Rights – The Justifica
tion and Enforcement of Socio-Economic rights, Oxford University Press.
17 Арсенијевић, Ј. Н. О варварима у доба (пост)колонијализма, у зборнику:
Друштвене кризе и (српска) књижевност и култура, уред. Бошковић, Д.
и Анђелковић, М. (2011) Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет,
стр. 93-122.
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и будућих трендова. Какве промене ће бити и шта ће бити
дефинитивно измењено у култури: у њеној улози и мани
фестацији? Које су импликације у приоритетима културне
политике, и у индивидуалним деловањима у културном жи
воту? Шта оснажити а шта заборавити, шта изменити у кул
турним активностима? За шта и против којих вредности се
расправљамо? Који аргументи губе значај и чиме ће бити
замењени?18

О улози културе – проблем јесте у култури
Економске кризе су саставни део капиталистичког поретка
јер произилазе из саме логике система, односно из нерав
нотеже између понуде и потражње. Управо у овом контек
сту, Жан Пјер Деру (Jеan-Pierre Deru) истиче да културни
радници не могу бити посматрачи јер и они имају одговор
ност у настанку кризе.19 Као што су друштвени покрети ши
ром света прокламовали идеале солидарности, једнакости
и директне демократије, Деру позива на удруживање, кола
борацију у култури и интерактивну партиципацију. Деру је
заговорник културне демократије, под којом не подразуме
ва само приступачнију културу нити њену промоцију међу
широком публиком, већ начело интерактивне партиципаци
је. Људи нису и не треба да буду пасивни конзументи култу
ре. За кооперацију и интерактивну партиципацију потребне
су нам вештине новог, перспективног и комплексног менаџ
мента у култури, али, пре свега, свест о другом и другачијем
и „ментална флексибилност”.
Последњих година је на подручју Европе препознат велики
допринос културе у  укупном економском развоју. Култур
ни производи и услуге имају свој удео у БДП, а креатив
ни сектор ствара радна места. Деру скреће пажњу на опа
сности од инструментализације културе, јер, како наводи,
култура не служи само економском развоју, већ доприноси
целокупном друштву. Кључни проблеми у домену културе
везани су за актуелне културне политике. Менталитет кул
турних радника подразумева стално негодовање и мољење
18 Inkei, P. (2010) The effects of the economic crisis on culture, The Budapest
Observatory, Culture Watch Europe conference он 6-7 September 2010: Cul
ture and the Policies of Change, Brussels: EESC Headquarters, Council of
Europe.
19 Асоцијација Марсел Хиктер iz Брисела (The Association Marcel Hicter) је
у организацији канцеларије Тачка културног контакта у Београду одр
жала 25. октобра 2012. године предавање на тему: Улога културе у доба
кризе, видети: Милојевић, М. (2012) О улози културе и могућностима
превазилажења кризе, Центар за истраживање креативне економије, 29.
октобар 2012. Интернет: http://www.madmarx.rs/2012-10-29/O-ulozi-kul
ture-i-mogucnostima-prevazilazenja-krize.
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за буџет, уместо да се запослени у култури окрену изнала
жењу креативних решења. Зато је економска криза прилика
за постулирање нове логике у области културе, а предуслов
за то јесте афирмисање сарадње у култури. Деру верује у
логику повезивања, умрежавања, било на нивоу формирања
регионалних, националних, локалних платформи, или кроз
организовање семинара, тренинга и слично.
Културе су једнако предодређене за промену као и за отпор
према њој. Културолошка промена може бити узрокована
околином, иновацијама и другим унутрашњим утицајима,
те додиривањем са другим културама. Нека открића која су
утицала на западну културу у 20. веку укључивала су пилу
лу за контролу рађања, телевизију и интернет.
Историја показује да се с временом увек појављује демокра
тија и наше читаво поимање друштва заправо представља
кретање напред према демократији која је крајњи друштве
ни циљ. Проблем није технолошке природе, то нису велике
количине угљен-диоксида, глобално загревање, отпад, то су
све симптоми проблема. Проблем је у нашем начину разми
шљања. У суштини, проблем јесте у култури.

Стратегија излаза из кризе и будући изазови
Мере за обнављање економског раста су есенцијалне, пошто
јесу одговор на питање шта је заправо будући циљ разво
ја, да ли су то циљеви економског благостања људи, запо
сленост, заштита животне средине и побољшање образовне
структуре становништва у сусрету са новим технолошким
изазовима. Зато у привредно развијеним земљама, попут
САД, Велике Британије и Немачке, планови опоравка од
кризе су in corpore структурне реформе које воде ка при
вредном расту. Инвестирање у истраживања, предузетни
штво и образовање, инфраструктурне пројекте и енергетику
имају вишеструки позитиван ефекат на одржање и јачање
конкурентности.
Конкурентску предност у будућем економском развоју одре
ђиваће првенствено знање и технолошки напредак. Непри
лагођене земље у условима глобализације ће бити оне које
развојно и технолошки заостају или које немају стратегију
развоја и социјалну кохезију, поготово оне које недовољно
улажу у образовање и културу.
Према томе, излазак из кризе није само решавање питања
неликвидности, него је и стварање услова за одржив будући
развој. Зато мере које државе предузимају како би утица
ле на ублажавање ефеката Светске економске кризе имају
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историјски карактер, из разлога што стратегија решавања
кризе означава пут будућег светског друштвеног система.20
Разумевање узрока кризе био је предуслов за  предузимање
ефективних мера кроз планове опоравка у многим земља
ма. Свет се данас суочава са краткорочним и дугорочним
изазовима, а врста стратегије излаза из кризе опредељује
даље правце развоја. Брзина и обим државне интервенције
под утицајем је политичког фактора, а свака земља је кроз
планове опоравка идентификовала сегменте које штити.
Какве успехе или неуспехе ће имати поједине државе у на
редним деценијама зависи од садржине планова опоравка
од кризе. Зато мере које државе предузимају у савладавању
и опоравку од кризе имају историјски карактер, јер стра
тегија решавања ове кризе означава пут савременог свет
ског друштвеног система, будућу конкуренцију на светском
тржишту, прерасподелу економске, а тиме и политичке
моћи.
Нова економска карта света показује диференциране потен
цијале раста. С једне стране, људи су међусобно све ближи
у простору и времену, а, с друге стране, све више удаљени
са даљим растом неједнакости.
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IMPACTS OF CULTURE AND 
WORLD ECONOMIC CRISIS
Abstract
There have been numerous economic crises in capitalism, both in the
period of its rise and in all stages its development. Market economy is
a risk per se, so that the risk is immanent to market economy and is in
fact its middle name. The first responses to the global economic crisis
mainly dealt with the failings of the liberal market, not with the state
flaws and its role in market control. However, the market was not so
liberal as it was debated during the birth of the crisis and certainly not
the main cause of the crisis,   since the state influence on the market
reflects not only in regulations, but also in economic measures. Since
market mechanisms also operate in culture, the concept of culture
was relativized, the world of culture was identified with the consumer
world, and the economic values gained importance in culture. As an
expression of human creativity, culture has not taken a course in its
development to change the world, but rather to profit – just as any other
field of human activity. This paper studies the relationship between
economic crisis and culture and their interdependence. Understanding
of the relationship between economy and culture may assist in the
fashioning of decisions that may be of influence in these areas.
Key words: economic crisis, culture, market, education, economic
growth
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СТРУЧНОСТ – ТЕМА 
ПРОФЕСИЈСКОГ ФОЛКЛОРА
У УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ У
СРБИЈИ 

СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ЗАВОДИ ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Сажетак: Рад је фокусиран на питање стручности као централ
не теме професијског фолклора у домену културе у Србији. Пола
зиште јесте данас водећа парадигма у културној политици да се
култура у ширем смислу развија кроз деловање установа културе,
те Дандесове одреднице фолклора и Џонсових опажања о профе
сијском фолклору. У раду је посебна пажња посвећена стручним
испитима, формалној верификацији стручности приправника у
заводима за заштиту споменика културе, али и кораку у разви
јању професијског фолклора. Из корпуса професијског фолклора
издвојена су два „мита” – „мит” о некадашњим стручњацима
и „мит” о „злим” заводима као огледала прошлости и садашњо
сти установа културе. Ови митови су, на крају, третирани као
рефлексија положаја културе у савременој Србији.
Кључне речи: културна политика, професијски фолклор, струч
ност, заводи за заштиту споменика културе, стручњаци, култура
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Појам култура свакако је међу најкомпликованијим у било
ком језику. У ширем смислу, а следећи Тејлорову дефини
цију, појам култура обухвата и уметност и обичаје и морал
и веровања и друга знања које човек стиче као члан дру
штва. Национална културна политика, као део јавне поли
тике у једној држави, за циљ има да обезбеди развој културе
у њеном најширем смислу. Данас преовлађујућа парадигма
у теорији културне политике јесте да се култура, у ширем
смислу, развија захваљујући деловањима у сектору културе,
односно у култури у ужем смислу. У ужем смислу појам кул
тура се односи и на институције, организације, формалне и
неформалне групе појединаца и најзад и на саме појединце
који делују тако што на различите начине стварају, чувају
створено за које постоји нека врста консензуса да је од зна
чаја за групу, друштво, нацију па и човечанство у целини.
Институције културе се разликују по делатности: делат
ност може бити обезбеђивање (пред)услова за уметничко,
савремено, стваралаштво као што то чине нпр. позоришта,
галерије и домови културе; делатност може бити обезбеђи
вање (пред)услова да се материјални објекти и артефакти, те
неопипљиви елементи културе, очувају за будуће генерације
као што то раде архиви, библиотеке, музеји и заводи за за
штиту споменика културе. Остваривање било које од ових
делатности захтева да људи, којима је поверено обављање
различитих задатака који су у функцији остваривања ових
делатности, располажу одговарајућим знањима која би а у
складу с развојем у датој области требало усавршавати и
унапређивати. Стога стручно усавршавање чини део обаве
за запослених прописаних чланом 49 Закона о раду (Слу
жбени гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013)
на који и чланом 29 упућује и Закон о култури (Службени
гласник РС 72/2009).
Стручност радника у култури, као што су запослени у уста
новама а посебно руководећи кадрови (директори и чланови
управних одбора установа културе), појављује се, посебно
поводом праваца у којима тече обављање делатности уста
нова културе, и као тема формалних и као тема неформалних
разговора и дружења људи који чине део професионалних
заједница. У разговорима и расправама о струци и стручно
сти струка се обично разуме као шири оквир у коме се креће
деловање појединаца а стручност као оквир квалификација
појединаца да обављају посао у струци доприносећи томе
да улагање напора у остваривању замисли исходују ефекти
ма погодним за достизање краткорочних циљева како инсти
туција тако и појединаца али и дугорочних циљева као што
је развијање културе у ширем смислу.
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Запослени у установама културе повезани су на разли
чите начине – кроз пројекте као што су на пример зашти
та елемената културног наслеђа и популаризација културе
у најширем смислу уметности, морала, обичаја, итд; кроз
манифестације, изложбе, тематске вечери те омогућавање
„читања” како „старих” текстова тако и садашњице; кроз
рад еснафских удружења као што су Друштво конзерватора
Србије, Музејско друштво Србије, Српско археолошко дру
штво, Етнолошкоантрополошко друштво Србије итд. Овако
повезани, запослени у установама културе на формалним и
неформалним догађајима и кроз дружења учествују у обо
гаћивању корпуса знања и традиција који се може назвати
професијски фолклор (енг. occupational folklore).1
Професијски фолклор је као могућност наговештена и у
Дандесовој одредници фолклора. Наиме, уводећи своје сту
денте, будуће фолклористе, у предмет изучавања он је ис
такао да се термин folk може односити на било коју групу
људи која дели макар један заједнички фактор (занимање,
језик, религија...) а та група без обзира на то како је фор
мирана ће имати неке традиције које сматра својима. Члан
групе не мора да познаје све друге чланове али ће вероватно
знати заједничку срж традиције припадања тој групи, тра
диције која помаже да група има осећај идентитета. Стога
ако групу чине на пример железничари онда се може гово
рити о железничарском фолклору. Или ако је група сачиње
на од Влаха или Јевреја онда се може говорити о влашком
фолклору или јеврејском фолклору.2  
У анализи односа организација и фолклора Џонс под про
фесијским фолклором подразумева предмет проучавања
који се састоји од разноврсног фолклора у организованом
окружењу, фолклора о организацијама или примерима фол
1 Разлажући перспективе истраживања у области антропологије фолкло
ра Антонијевић је користила термин „канцеларијски фолклор”. (видети:
Антонијевић, Д. (2005) Антропологија фолклора – перспективе истра
живања у: Етнологија и антропологија: Стање и перспективе, зборник
етнографског института САНУ 21, Београд, стр. 249) Иако се фолклор
које деле професионалци у различитим областима ствара и развија на
просторима на којима се одвија професионални живот а који укључују
и „канцеларије”, било да је реч о посебним собама опремљеним за оба
вљање различитих послова било да је реч о локомотивама или шалтер
ским пултовима, па и кафанама у које запослени одлазе заједно да би се
нахранили и одморили од радног места, коришћење просторне одред
нице може сузити опсег фолклора, наглашавајући омеђеност сфера жи
вота појединаца, чланова група и заједница. Стога сматрам да су опције
„професијски фолклор” или „фолклор занимања” погодније за одржа
вање ширине сагледавања професионалног живота и у њему створених
традиција.
2 Dundes, A. (ed) (1965) The Study of Folklore, Englewood Cliffs NJ
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клора као инстанце организовања. Стога, проучавања про
фесијског фолклора укључују истраживања и анализе тра
диционалног, симболичког понашања које се манифестује
у интеракцијама људи, а анализа укључује концепте „орга
низације”, „организовања” и слично.3 Овај аутор пак исти
че „...фолклористичка проучавања живота везаних за зани
мање (occupational folklife) су тежила да се задрже на ниже
запосленима, игноришући надзорнике као и организацију у
целини. Ретко када су фолклористи разматрали како се чла
нови односе према укупној организацији формалних инсти
туција у којима се одвијају специјализоване активности као
део комплексног обрасца међу односа”.4
Будући да рефлектује однос чланова професионалних за
једница према организацији активности које су у функцији
обављања делатности установа културе, сматрам да пита
ње стручности чини заправо централну тему професијског
фолклора у сектору културе. Питање стручности повреме
но се постављало откако се с почетка миленијума Србија
упустила у трансформацију у друштву, односно процеса
промена у начинима рада који су у складу са тенденцијама
развоја прихваћених у другим европским државама, посеб
но у државама чланицама Европске уније. Тако је стручно
усавршавање запослених било међу темама на скупови
ма као што је нпр. био скуп о југословенској музеологији
„Како даље?” одржан крајем 2001. г. у Крушевцу, семина
ри у оквиру пројекта „Реедукација за културни туризам”5,
те најзад и на конференције „Културна политика у области
културног наслеђа и трансформација установа”6. Ово пита
ње је и у неформалним дружењима истицано као потреба
да се ухвати корак са савременим тенденцијама у очувању
културног наслеђа развијаним у другим државама и у ме
ђународној заједници. Формални скупови такође су били
прилика и да се у професионалним заједницама у области
културног наслеђа промовише дискурс тржишта, дискурс у
чијој је суштини, у сфери културе, настојање да се оствари
бољи пласман (установа) културе у процесима не само дру
штвеног већ и економског развоја. Међу принципима дис
3 Jones, M. O. (1991) Why Folklore and Organization(s)? Western Folklore,
Vol. 50, No 1, Taking Stock: Current problems and future: Prospects in Ame
rican Folklore Studies, p.p. 29 - 40
4 Исто, стр. 31.
5 Пројекат Завода за проучавање културног развитка „Реедукација за кул
турни туризам” састојао се од две групе семинара реализованих 2002. и
2003. године.
6 Конференцију је организовао Сектор за културно наслеђе Министарства
културе и јавног информисања Републике Србије, 22. и 23. маја 2009.
године.  
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курса тржишта је и то да се установама управља тако да оне
обављајући своју основну делатност зарађују новац.7 Према
мишљењу запослених у установама културе, који чине нај
већи део професионалних заједница, то би требало да значи
да руководећи кадрови а пре свега директори установа буду
и компетентни у погледу основне делатности установе и да
имају развијеније менаџерске вештине а како би се установа
на адекватан (ефикасан и ефектан) начин позиционирала у
друштву. Међутим, према мишљењу доносиоца одлука, то
је обично значило да директори треба да имају развијени
је менаџерске вештине које омогућавају да се установа на
економски исплатив начин позиционира у друштву. Притом,
као својеврсна препрека у томе да установе стручно обавља
ју своју делатност и да се остварују приоритети културне
политике, прокламовани још 2001. године, јесте тренд који
је током прве деценије 21. века постао пракса и у сфери кул
туре, а који се може назвати „политика испред стручности”,
односно именовања директора и чланова управних одбора
по партијској подобности (без обзира на то која је партија у
питању).8 Стога се тема стручности последњих година пре
свега везује за питање стручности руководећих кадрова одн.
директора и чланова управних одбора. Оно је активирано и
на прелазу из 2012. у 2013. г. када је Влада Републике Србије
разрешила дужности неке од (до)тадашњих директора уста
нова културе чији је Република Србија оснивач9, а на замаху
је поново добило у другој половини 2013. г. како се почео
приближавати истек мандата именованих вршиоца дужно
7 McGuigan, J. (2004) Rethinking cultural policy, Open University Press.
8 Извор информација о приоритетима културне политике јесте и Компен
дијум културне политике. У верзији Компендијума културне политике
Србије ажуриране јануара 2013. г. истиче се да је менаџерски дискурс
посебно у „‘новој’ патриотској фази” од избора 2012. године коришћен
„као покриће за недостатак професионалног знања новоименованих ди
ректора нпр. за директора Историјског музеја Србије именован је ТВ
продуцент, за директора Музеја савремене уметности именован је вла
сник хотела итд“ (видети: Dragićević-Šešić, M. i Mikić, H. 2013. Compen
dium of cultural policies and trends. Country Profile: Serbia, Приступље
но: 22. 12. 2013. http://www.culturalpolicies.net/web/serbia.php)  Предраг
Цветичанин је 2008. г. указао да је принцип постављања руководећих
кадрова по партијској линији, посебно у унутрашњости Србије пока
зао највулгарнију страну политиканства. Примери који то илуструју се
могу наћи у периоду после избора 2008. године, када је нпр. за начелни
ка одељења за друштвене делатности у једном граду у западној Србији
постављен механичар, за председника управног одбора једне установе
културе у ваљевском крају је био постављен димничар, итд.
9 Седница Владе одржана је 29. 12. 2012. г. а одлуке су затекле на нового
дишњем празновању и тадашње директоре и запослене и новоименова
не вршиоце дужности. Видети нпр: „Смене у институцијама културе”,  
2013.; „Ko će voditi institucije kulture?”, 2012.; „Imenovani v.d. direktora
nekoliko ustanova kulture”, 2012
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сти директора те откако је крајем августа ове године име
нован министар културе најавио да је „професионализација
кадрова” један од приоритета Министарства културе и ин
формисања.10
У разумевању питања стручности као централне теме у про
фесијском фолклору радника у култури могу се дакле разли
ковати два аспекта. Први се односи на стручност запосле
них а други на стручност руководећих кадрова. Будући да
су оба ова аспекта комплексне и опширне теме у овом раду
задржаћу се на првом аспекту. Као студија случаја узети су
заводи за заштиту споменика културе а подаци су добије
ни истраживањима „Заводи за заштиту споменика културе
– актуелно стање” (2009) и „Културна политика и заводи за
заштиту споменика културе” (2013).11 Рад четрнаест завода
за заштиту споменика културе је до сада углавном избега
вао пажњи истраживача који се баве културном политиком
те будући да је реч о групи установа која обавља једну од
важних делатности у култури у ужем смислу, интерпретаци
ја знања стечених реализацијом ових пројеката може унети
свежу перспективу у сагледавању професијског фолклора и
теме стручности.

Стручности запослених у заводима за заштиту
споменика културе и професијски фолклор
Заштита непокретног културног наслеђа, као део настојања
да се оствари укупно очување културног наслеђа, у Срби
ји је регулисана Законом о културним добрима (Службени
гласник РС 71/94). Будући да делатност заштите обухвата
различите послове међу којима су, на пример, истраживања,
10 Према члану 37 Закона о култури мандат вршиоца дужности директора
установе културе траје најдуже годину дана. Министар је неформално
истицао да професионализација кадрова заправо представља решавање
питања директора установа. О формалним најавама видети нпр „Taso
vac: prioriteti Ministarstva kulture su profesionalizacija kadrova, jačanje
institucija i donošenje zakona” 2013. „Tasovac: Fokus na potencijalima
kulture”, 2013.
11 Оба пројекта реал изовао је Завод за проучавање културног развитка,
2009. године за потребе Сектора за културно наслеђе Министарства кул
туре и јавног информисања, а 2013. као покушај да се успостави конти
нуитет праћења актуелног стања у установама културе те на тај начин
омогући успостављање дугорочног планирања у културној политици.
Оба истраживања су спроведена путем детаљних упитника, с тим да је
у оквиру пројекта „Културна политика и заводи за заштиту споменика
културе” организован и интервју са фокус групом коју је чинило осам
представника седам завода одржан 12. 12. 2013. године Истраживању
спроведеном 2009. одазвало се свих четрнаест завода док се истражи
вању спроведеном 2013. године није одазвао једино Завод за заштиту
споменика културе у Сремској Митровици.
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документовања објеката културног наслеђа и, на пример,
старање о коришћењу културног добара те објављивање
публикација о културним добрима и резултата рада на њи
ховој заштити12, чланом 66 одређено је коју стручну спрему
запослени морају имати да би обављали конкретне послове.
Тако је за обављање послова описаних тачкама 1 до 7 члана
65 те тачкама 9 и 10 истог члана потребно да запослени/а
има високу стручну спрему док послове описане у тачка
ма 8 и 11 могу обављати запослени са средњом стручном
спремом.
Према подацима прикупљеним кроз упитнике 2009. у четр
наест завода је 289 особа обављало стручне послове. Пре
ма подацима прикупљеним 2013. године у тринаест заво
да, стручне послове обавља 297 особа. Према образовним
профилима реч је о архитектама, археолозима, етнолозима
и антрополозима, историчарима, историчарима уметности,
ликовним и примењеним уметницима, те хемичарима/тех
нолозима и просторним планерима. У упитницима прику
пљеним 2009. осам завода је пак навело да им кадровска
структура не омогућава успешно обављање основне делат
ности док је 2013. године то навело шест завода. У оба ис
траживања истакнуто је да постоји потреба за стручњацима
пре свега архитектама, сликарима конзерваторима, инфор
матичарима, историчарима, историчарима уметности, етно
лозима, археолозима, итд.  
Да би дипломирани етнолог и антрополог или археолог или
историчар уметности или архитекта, итд обављао/ла посло
ве у области заштите непокретног културног наслеђа, он/
она је у обавези да положи одговарајући стручни испит као
вид верификације стручне оспособљености за обављање
конкретних радних задатака. Стручни испит за запослене у
заводима за заштиту споменика културе се, сходно члану 68
Закона о културним добрима, полаже у Републичком заводу
за заштиту споменика културе. Налик и другим установама
у области заштите у којима запослени имају обавезу пола
гања стручног испита, стручни испит и за запослене у заво
дима се састоји из два дела – први чини испитивање колико
кандидат познаје уставне и законске одредбе које се односе
на заштиту културног наслеђа (укључујући не само зако
не који се у ужем смислу односе на културно наслеђе већ
и повезане законе као што су нпр. Кривични законик, Закон
о јавним службама, Закон о планирању и изградњи итд)13 а
12 Детаљан опис послова у области заштите културних добара дат је у чла
ну 65 Закона о културним добрима.
13 Према информацијама добијеним у разговору са представницима седам
завода за заштиту споменика културе последњих година питања везана
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други, посебни део, садржи спецификована питања а с об
зиром на врсту стеченог образовања, тј. да ли је кандидат
сликар/вајар или етнолог или археолог или историчар умет
ности, итд. Посебан део састоји се из писменог рада и њего
ве одбране пред комисијом. Процедура полагања стручних
испита и садржај стручних испита прецизирани су Правил
ником и програмом стручног испита у делатности зашти
те културних добара и начину његовог полагања (Службени
гласник РС 11/96 и 15/96). Овај Правилник у члану 16 пред
виђа да кандидат који је већ положио стручни испит да би
прешао на вишу позицију није у обавези да полаже први део
испита (уставне и законске одредбе).
Водопија је указао да је за сагледавање секуларних ритуала
као што је полагање испита важно имати на уму његове екс
плицитне и имплицитне сврхе те симболе који се користе
у истицању ових сврха. Како је већ речено, стручни испит
за запослене у заводима за заштиту споменика културе ор
ганизује Републички завод за заштиту споменика културе,
установа која је симбол државе у области заштите непокрет
ног културног наслеђа. Експлицитна сврха стручног испита
огледа се у давању формалне потврде стручности кандидата
а сам чин полагања испита преноси поруку о томе да оба
вљање послова заштите културног наслеђа врше стручња
ци. Наговештена и кроз законске одредбе (и то оне које по
лагање стручног испита постављају као обавезу и оне које
се односе на обавезу установе да плати полагање испита14),
имплицитна порука коју полагање стручног испита шаље
јесте да држава настоји да обезбеди адекватно очување јав
них добара на њеној територији те очување оних добара која
се налазе ван територије државе али су подједнако важни
за одржавање и развијање културног идентитета већинског
становништва земље. Деловањем ова три механизма (екс
плицитних симбола и порука, експлицитних сврха и импли
цитних порука) остварује се ефекат на друштвене односе
учесника ритуала, те се прокламује ред и детерминисаност
који докидају неодређености и нејасноће у погледу одно
са ново-запослених према очувању непокретног културног
наслеђа.15
Према чл. 7 Правилника, полагање стручних испита се ор
ганизује два пута годишње -  крајем маја и крајем новем
бра, што практично значи да приправник/ца испит полаже
за познавање закона углавном се своде на испитивање колико кандидат/
кандидаткиња познаје Закон о културним добрима.
14 Став 2 чл. 68 Закона о културним добрима
15 Vodopija, M. (1976) Maturiranje kao rittes de passage, Narodna umjetnost
13, Zagreb, str. 80.
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у року од шест месеци по запошљавању. Приправници су
од почетка свог ангажмана у неком од завода упознати са
обавезом полагања, формом и садржајем испита и тиме ко
су испитивачи.16 Варијације на личном нивоу су приступи
стилизацији, односно како ће кандидат/кандидаткиња дан
полагања испита учинити посебнијим у односу на свако
дневне рутине и како ће организовати чашћавање у фирми.
Полагање стручног испита суштински се не разликује од по
лагања матурског или било ког другог испита на факултету
те се стога може третирати у светлу обреда прелаза а на на
чин на који су то сугерисали Водопија (1976) и Ковачевић
(1982). У светлу обреда прелаза, полажући стручни испит
приправник/ца постаје пуноправни члан колектива и про
фесионалне заједнице а поред промене друштвеног статуса
долази и до промене у економском статусу јер прелазак на
више радно место повлачи и повећање месечних прихода.
У контексту професијског фолклора, полагање стручног ис
пита, с једне стране даје материјал за неформално „квали
фиковање” приправника у колективу. Управо приче око тога
да ли се и како особа снашла или није снашла на испиту
на нивоу колектива (појединачног завода) резултује тиме
да ли ће се корпус легенди a propos самог чина полагања
(који се касније препричава и међу старијим колегама и
међу приправницима који се спремају да полажу испит)
увећати или неће. Посебно исказана сналажљивост или несналажљивост у преломном тренутку утицаће макар током
једног периода и на друштвени статус односно даље квали
фиковање особе која је некако завршила са причом струч
ног испита – „е, показао/лаим је...”, „како се добро снашао/
ла..” „јао, киксирао/ла је тако безвезе...” „спетљао/ла се на
ситницу...” и сл. током једног периода остаје као део „CV-a“
особе / новопримљене/ог колегинице/колеге. Те одреднице
такође могу утицати на поверавање послова односно да ли
ће се особи давати комплекснији задаци а због исказане сна
лажљивости или ће се настављати „приправнички” статус у
смислу да се тој особи неће давати комплекснији задаци док
не стекне више искуства и самопоуздања. С друге стране,
понашање испитивача на испиту и евентуалне ексцесне си
туације додају корпусу фолклора о ауторитетима, њиховом
јачању или деградирању у очима професионалне заједнице.
Имајући у виду речено, полагање стручног испита, дакле
представља корак у развијању професијског фолклора –
први корак за упознавање нових чланова са фолклором за
16 Испитивачи на стручним испитима за заводе за заштиту споменика кул
туре поименце су наведени на сајту Републичког завода за заштиту спо
меника културе.
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једнице и један од корака ка богаћењу дељених традиција и
знања заједнице коју чине професионалци у области зашти
те непокретног културног наслеђа.
Поред формалне верификације стручности, обезбеђене по
лагањем стручних испита, од запослених се очекује да на
ставе да се стручно усавршавају. Све укупно 12 завода је
у упитницима попуњеним 2013. године навело да својим
запосленима омогућава стручно усавршавање, с тим да је
један завод навео да међу запосленима нема интересовања
за стручно усавршавање. Једини завод који не омогућава за
посленима стручно усавршавање као разлог је навео недо
статак средстава. Притом, треба подсетити да заводи имају
обавезу да плате трошкове полагања стручног испита тако
да средства са позиције стручног усавршавања заправо се
пре свега односе на испуњавање ове обавезе. Уколико се то
ком године не запосли ниједна нова особа, средства са ове
позиције се евентуално користе за неформалније видове
стручног усавршавања.17 Стручно усавршавање по положе
ном стручном испиту се тако одвија пре свега кроз учешће
на семинарима и конференцијама и/или стручне екскурзије.  
Семинаре и конференције у земљи а на којима учествују за
послени у заводима, најчешће организују еснафска удруже
ња као што су Друштво конзерватора Србије и специјализо
вана установа Централни институт за конзервацију (ЦИК).
Међутим, ти догађаји су ретки те се за њих често каже да
су „анегдотски примери”.18 Према речима запослених који
су чинили фокус групу са којом је обављен разговор, има
спорадичних примера да директори настоје да запосленима
омогуће специфично усавршавање и то кроз стручне екс
курзије, односно посете другим заводима и установама у
17 Будући да је даље напредовање у служби одређено годинама радног
стажа а сходно интерном правилнику о систематизацији радних места,
веома мали број запослених у заводима се одлучује да се усавршава
стицањем већег академског звања посебно доктората. Разговор са осам
представника запослених из седам завода показао је да су главни аргу
менти против стицања вишег академског звања преоптерећеност свако
дневним задацима предвиђених кроз опис радног места (теренски рад,
рад са корисницима, обрада документације, послови техничке заштите
објеката итд), те одсуство било социјалне било економске сатисфакције,
тј. веће академско звање нити доприноси бољем положају запослене/
ог нити доноси већу плату. Пошто не доноси никакве сатисфакције и
захтева одрицања на личном плану, стицање вишег академског звања се
најчешће не практикује.
18 Друштво конзерватора Србије организује обележавање Дана друштва
конзерватора Србије (22. фебруар) и Годишњу скупштину друштва.
ЦИК организује струковне (конзерваторске) студије те летње школе кон
зервације али у разговору ниједан од представника завода није потврдио
да неко од њихових колега похађа неки од ових едукативних програма.
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земљи и иностранству те изложбама које се у овим другим
установама организују. Неформални облици стручног уса
вршавања такође омогућавају додавање прича и анегдо
та које доприносе развоју (професијске) идиокултуре и
професијског фолклора.
Из корпуса професијског фолклора заједнице коју чине за
послени у заводима за заштиту споменика културе могу
се издвојити два „мита” – један је „мит” о (некадашњим)
стручњацима, а други „мит” о „злим“ заводима.
Централне личности „мита” о (некадашњим) стручњаци
ма су људи чије је златно доба професионалне каријере би
ло ’70-их, ’80-их и делимично ’90-их година 20. века ма
да су неки од њих, иако у пензији, и данас активни било
као подршка на скуповима било као испитивачи на струч
ним испитима. Они чине звезде на небу заштите непокрет
ног културног наслеђа чији рад симболизује реноме струке
и институција, стварајући мрежу значења чији се крајњи
смисао налази у потврди значаја улоге завода у процесима
заштите физичких елемената културног наслеђа. На осно
ву експликација млађих особа запослених у заводима могу
се утврдити следеће карактеристике око којих кружи мит о
стручњацима:
•

Некадашњи стручњаци су умели да млађе колеге уве
ду у тајне заната;

•

Некадашњи стручњаци су умели и имали су аутори
тет да директорима сугеришу правце деловања;

•

Некадашњи стручњаци су умели и имали су аутори
тет да доносиоцима одлука на локалном нивоу суге
ришу правце деловања у погледу заштите непокрет
ног културног наслеђа;

•

Некадашњи стручњаци су били међусобно (на нивоу
завода) и међуинституционално (нарочито са коле
гама из музеја) добро повезани што је обезбеђива
ло успостављање и неговање нивоа квалитета рада
у области заштите културних добара на територији
целе државе;

•

Некадашњи стручњаци су знали и умели да конкре
тан рад, нарочито на терену, држе на нивоу који је ре
ферентан и на међународном нивоу, чија се формал
на потврда проналази у чињеници да су обезбедили
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упис прва два споменика културе са територије Ср
бије на УНЕСКО Листу светске културне баштине.19
Појединачно посматрано, свака од ових карактеристика ода
је макар по једну жудњу садашњих младих припадника про
фесионалне заједнице: да боље овладају тајнама заната и да
постоје људи, старије колеге, које ће им у томе помоћи те
да једног дана и сами уђу у легенде о старијима који несе
бично преносе знања будућим генерацијама; да могу да се
изборе са веома различитим личностима које су или ће бити
на позицијама да доносе одлуке – било да је реч о директо
рима (чија су стручност и способности под знаком питања
откако се именовања врше пре свега на основу партијске
припадности) било да је реч о општинарима или представ
ницима градских управа или републичке администрације
(чије је познавање проблематике заштите непокретног кул
турног наслеђа под још већим знаком питања); да у сарадњи
са колегама из других установа (нарочито музеја) реформи
шу систем управљања наслеђем; и, најзад, да се „изборе” са
обичним грађанима који чине део корисника услуга завода.  
Сумирано посматрано, (некадашњи) стручњаци наликују
херојима који су трагали (за објектима који репрезентују на
слеђе различитих група и заједница те наслеђе различитих
епоха), који су били мудри (да знају како да млађе колеге
уведу у борбу), који су били храбри (да се ухвате у коштац
са директорима и доносиоцима одлука), који су успевали да
остваре победе (у заштити конкретних објеката). На симбо
личком плану, „мит” о (некадашњим) стручњацима заправо
показује да је постојала снага да се у држави успостави ред
у погледу заштите непокретног културног наслеђа, да је тај
ред био заснован на поштовању струке, да су се уважавали
стручњаци као ауторитети у датој области.
Међутим, наметање струке као ауторитета који одређује
шта се може а шта не, а с обзиром на природу делатности
завода, изродило је још један „мит” – „мит” о „злим” заводи
ма. Овај „мит” се огледа кроз обавезу да власници објеката
или делова објеката проглашених за културна добра за би
ло какве радове на објекту морају имати адекватну дозволу
коју издаје надлежни завод.20 Добијање такве дозволе зах
19 Стари Рас и манастир Сопоћани су на УНЕСКО листу уписани 1979.
године, док је манастир Студеница уписан 1986. г. Старији стручњаци
су, такође, били укључени и у процес који је претходио уписивању на
УНЕСКО Листу Средњовековних споменика на Косову (манастири Де
чани и Грачаница те Пећка патријашија (2004) и Гамзиграда (2007).  
20 У ставу 3 члана 2 Закона о културним добрима стоји „Културна добра,
у зависности од свог значаја, разврставају се у категорије: културна до
бра, културна добра од великог значаја и културна добра од изузетног
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тева прикупљање и достављање надлежном заводу опсе
жне документације о стању објекта, планираним радовима
на објекту, технички пројекат, те доказе да су подизвођачи
способни да изведу у пројекту и пратећој документацији
наведене радове у складу са принципима заштите. Притом,
„отежавајуће” околности су да се услуге завода наплаћују
(што власницима објеката повећава издатке) и временско
ограничење дозволе тј. радови морају да се изведу у одређе
ном року (најчешће шест месеци) од издавања дозволе а ако
се не изведу у том року, тражи се нова дозвола, плаћа нова
такса, итд. Додатна бирократизација и повећање трошкова
дакле, резултирали су, уврежавањем мишљења да су заводи
установе које компликују живот обичним грађанима који су
те „(не)среће” да живе у објектима под заштитом.
Када се обавеза полагања стручног испита и описана два
„мита” споје, могуће је извести закључке о томе шта про
фесијски фолклор може да говори и о ситуацији у којој се у
савременој Србији налази домен културе.
Од самог тренутка када млада особа, дипломац или сврше
ни мастер из одређених области уметности, те друштвених
и хуманистичких одн. техничких наука као приправник/ца
приступи струци заштите (део културе у ужем смислу), он/
она ступа у контакт са обавезама чије извршавање захтева
упознавање и владање одређеним знањима. Са садржајем
тих знања особа се упознаје припремајући се и полажући
стручни испит. Паралелно с тим, особа упознаје и срж де
љених традиција које пре свега говоре како су се стручна
знања примењивала и како је могуће примењивати их. У том
смислу, упознавање са причама о раду легендарних хероја
струке, односно „митом” о (некадашњим) стручњацима по
чиње од саме припреме стручног испита и његовог полагања
(јер како је речено, неки од легендарних хероја још увек су
испитивачи на испитима), а наставља се даљем током рада.
Укључивањем у професионалну заједницу и добијање сло
женијих радних задатака особу доводи до бољег упознава
ња са „митом” о „злим” заводима. У том смислу, познавање
могућих начина како се „изборити” са обичним грађанима
од којих „мит” о „злим” заводима потиче или како се „из
борити” са локалним и републичким доносиоцима одлука, а
кроз познавање легенди о некадашњим стручњацима, обез
беђује подстицање самопоуздања у решавању конкретних,
практичних, случајева.
значаја. „Члановима 30 – 36 прецизирана су права и обавезе сопственика
културних добара те сопственика културних добара која уживају прет
ходну заштиту а према члановима 32 и 36 сопственици су у обавези да
радове извршавају уз дозволу надлежне установе.
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Међутим, неуспеси из скорије прошлости да се професио
нална заједница избори са политизацијом у установама и
локалним моћницима, уз релативно скромна средства (било
за пројекте било за плате21) и „мит” о „злим” заводима делу
ју као против-тежа за самопуздање. Одсуство самоупузда
ња показује коинциденција која је истакнута на разговору са
фокус групом. Наиме, 12. децембра 2013. г. када се разговор
и одиграо, био је последњи дан за достављање мишљења о
Нацрту закона о просторном планирању. Иако је и руковод
ствима а и извеном делу запослених у заводима био познат
рок за давање мишљења о нацрту овог закона, ниједан завод
укључујући и Републички, то није учинио. Образложење је
гласило да није било „благослова ‘одозго’” односно да Ми
нистарство културе и јавног информисања није, макар само
од Републичког завода, тражило мишљење о нацрту овог за
делатност завода веома важног закона. Будући да је Репу
блички завод дао мишљење о Закону о култури када је исти
био у фази нацрта22, те да су последњих година кадидати
на стручним испитима пре свега питани о Закону о култур
ним добрима, и најзад да су учешћа на домаћим скупови
ма и конференцијама ретка а на међународним догађајима
још ређа, може се говорити о својеврсној гетоизацији кул
туре у ужем смислу у Србији. Професијски фолклор садржи
елементе који наликују Малиновскијевом виђењу мита као
„повеље за деловање“23   и то је нпр. „мит“ о некадашњим
стручњацима. Међутим, згуран у локалне приче и контек
сте, професијски фолклор такође говори о ограничености
домета културе у ужем смислу у Србији, о чијој маргинали
зацији говоре и нпр. закони о буџету24 али и „мит” о „злим”
заводима.
Стручност руководећих кадрова који треба да раде на аде
кватном позиционирању установа културе у друштву у
Србији остаје као тема којој такође у будућности треба по
светити пажњу.
21 Плате запослених у заводима за заштиту споменика културе крећу се у
оквирима просечне плате у Републици Србији – мало више од радника
а ипак мање од факултетског особља. Притом, треба имати у виду да је
нпр. у 2013. г. буџет за прославу јубилеја Миланског едикта износио го
тово исто као и буџет за све установе културе.
22 Видети нпр. текст „Одличан почетак” Данас од 02. 04. 2007.
23 Malinowski, B. (1926) Myth in Primitive Psychology, Kegan Paul, London
24 Закон о буџету од 2011. године наовамо као својеврсно огледало положа
ја културе у Србији, те испољавања ревизорске културе у овом домену
детаљније сам анализирала у докторској дисертацији (видети: Вукано
вић, М. (2013) Културна политика у Србији – антрополошка перспек
тива, докторски рад, Филозофски факултет, Универзитет у Београду,
Београд)

365

МАША ВУКАНОВИЋ

ЛИТЕРАТУРА:
Антонијевић, Д. (2005) Антропологија фолклора – перспективе
истраживања у: Етнологија и антропологија: Стање и перспек
тиве, Зборник етнографског института САНУ 21, Београд, 
стр. 245 – 251.
Антонијевић, Д. (2007) Карађорђе и Милош. Мит и политика, 
Београд: Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одеље
ње за етнологију и антропологију и Српски генеалошки центар
Vodopija, M. (1976) Maturiranje kao rittes de passage, Narodna
umjetnost 13, Zagreb, str. 77 – 92
Вукановић, М. (2013) Културна политика у Србији – антрополо
шка перспектива, докторски рад, Филозофски факултет, Универ
зитет у Београду, Београд
Dundes, A. (ed) (1965) The Study of Folklore, Englewood Cliffs NJ
Jones, M. O. (1991) Why Folklore and Organization(s)? Western Fol
klore, Vol. 50, No 1, Taking Stock: Current problems and future: Pro
spects in American Folklore Studies, p.p. 29 - 40
Kovačević, I. (1982) Urbani rituali – tri ogleda iz urbanog folklora,
Kultura 57/58, Beog rad: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str.
254 – 271.
Malinowski, B. (1926) Myth in Primitive Psychology, Kegan Paul,
London
McGuigan, J. (2004) Rethinking cultural policy Open University Press

Интрернет извори:
Dragićević-Šešić Milena i Hristina Mikić. 2013. Compendium of cul
tural policies and trends. Country Profile: Serbia, Приступљено: 22.
12. 2013. http://www.culturalpolicies.net/web/serbia.php
„Imenovani v.d. direktora nekoliko ustanova kulture” 2012. Radio-te
levizija Vojvodine 31. decembar. Приступљено 23. 12. 2013. http://
rtv.rs/sr_lat/drustvo/imenovani-v.d.-direktora-nekoliko-ustanova-kul
ture_361547.html
„Ko će voditi institucije kulture?” 2012. B92 Internet izdanje од 31.
decembar.  Приступљено: 24. 12. 2013. http://www.b92.net/kultura/
vesti.php?nav_category=321&yyyy=2012&mm=12&dd=31&nav_id
=673838
Републички завод за заштиту споменика културе. Приступљено:
25. 12. 2013.
http://www.heritage.gov.rs/cirilica/strucni_ispiti_spisak_ispitivaca.php
„Smene u institucijama Kulture” 2013. Вечерње новости online, 03.
januar.  Приступљено 23. 12. 2013. http://www.novosti.rs/vesti/kultu
ra.71.html:413231-Smene-u-institucijama-kulture

366

МАША ВУКАНОВИЋ
„Tasovac: prioriteti Ministarstva kulture su profesionalizacija ka
drova, jačanje institucija i donošenje zakona” 2013. Blic online 10.
Septembar. Приступљено 23. 12. 2013. http://www.blic.rs/Kultura/
Vesti/404496/Tasovac-Prioriteti-Ministarstva-kulture-su-profesionali
zacija-kadrova-jacanje-institucija-i-donosenje-zakona
„Tasovac: fokus na potencijalima kulture” 2013. RTS 10. septmbar.
Приступљено: 23. 12. 2013. http://www.rts.rs/page/stories/sr/
story/16/Kultura/1392858/Tasovac%3A+Fokus+na+potencijali
ma+kulture.html;
Cvetičanin, Predrag. 2008. „DE/Centralizacija u kulturi” Приступље
но: 25. 12. 2013. www.decentralizacija.org.rs/new_file_download.
php?...

Maša Vukanović

Centre for Study in Cultural Development, Belgrade

EXPERTISE – THE ISSUE OF OCCUPATIONAL
FOLKLORE IN SERBIAN CULTURAL INSTITUTIONS
CASE STUDY: INSTITUTES FOR PROTECTION OF 
CULTURAL HERITAGE

Abstract
Understanding folklore in the light of Dundes’ definition and Jones’
observations regarding occupational folklore gave an impetus for
analysing professional folklore in the domain of culture in Serbia.
According to a leading paradigm in cultural policy theory, development
of culture in its widest sense (as suggested in Tylor’s definition)
depends on the development of culture in its narrow sense (institutions,
organizations, differently connected individuals). This case study was
based upon researches conducted in 2009 and 2013 in Serbian institutes
for protection of cultural heritage. These researches provided data on
human resources of these institutes. Expertise exams, as obligation for
new employees, are analysed as a step in up-building of occupational
folklore and idioculture. From the corpus of professional folklore two
„myths“ are extracted and analysed as mirrors of the past and present
situation in the field of protection of tangible cultural heritage: the
„myth“ of (old) experts and the „myth“ of „bad“ institutes. These myths
are seen as reflection of current position of the domain of culture in
contemporary Serbia.
Key words: culutral policy, occupational folklore, institutes for 
protection of cultural heritage, experts, culture
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књижевник
УДК 821.163.41.09-3 Ивановић И.

КУЛТУРОЛОШКО-ПОЛИТИЧКИ
МИМОХОДИ
ХРОНИЧАР И САТИРИЧАР 
ИВАН ИВАНОВИЋ СА ЖИГОМ ДИСИДЕНТА
НА МАРГИНИ КУЛТУРНЕ ЈАВНОСТИ
Ретки су писци који се жанровски и стилски определе још
у младости и остану доследни; већина је жанровски разно
врсна и иновира поетику у складу са актуелним књижевним
трендовима и стваралачким искуством. Зато је деликатно и
са неизбежним ризиком редукције поетичко дефинисање
било чијег опуса помоћу две-три одреднице, поготову кад је
реч о замашним опусима попут Ивановићевог. Но, критича
ри су принуђени да користе одређене појмове, моделе и дру
ге инструменте да би од својих аналитичких нити саткали
било какву синтезу. Ако бисмо покушали да литерарно ло
цирамо Ивана Ивановића, аутора тридесетак књига, можда
би се тај замашан и разноврстан опус најпримереније могао
подвести под два велика збирна појма – хронику и сатиру.
Наиме, већ од својих литерарних почетака, од школских пи
смених задатака и чисто литерарних првенаца, па до наших
дана и његових најновијих дела, Иван Ивановић је имао две
константе – његови не само романи и приче, који чине срж
његовог опуса, већ и есејистички текстови и новински члан
ци – прожети су снажном потребом да буде верни хрони
чар свога времена, сведок кантовски моралне захтевности, с
једне стране, и критичког, сатиричног доживљаја своје сре
дине, ироничне дистанце како према својој ужој, завичајно
средини, тако и према друштву у целини. Иако је још као
дете осетио горчину изопштености, дакле у самом завичају,
Ивановић је убрзо схватио да друштво чине концентрични
кругови и да су сва важнија збивања и у малим местима са
мо ехо високе државне политике, канџе прстију једног те
истог zoon politicon-a. То рано поимање политичког бића на
шег друштва као строге хијерархије од свемоћног вође до
послушне масе, тог сржног односа тоталитарног друштва
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и сваког монизма уопште, помогло је Ивановићу да већ са
првим романом досегне врхунско реалистичко умеће и да
сагледа своје јунаке у рељефном реалистичком кључу, да их
појми и у локалном, завичајном миљеу и у најширем дру
штвеном и општељудском контексту. С друге, пак, стране,
Ивановић, задојен високим моралним етосом својих роди
теља и ранијих предака, није отишао у другу крајност, да
шрафове режима третира као механичка бића и пуке марио
нете. Увидео је још као малишан да под истим околностима
нису сви исти, да се људи веома разликују не само изгледом
већ и моралном чврстином. Зато није запао у фаталистичко
правдање својих јунака и изговор у виду алибија тако се
морало; таква су времена... Свако, по Ивановићу, без обзи
ра на гвоздени принцип хијерархије, има и известан не баш
мали простор за морал и хуманост. Осим, разуме се, оних
који не презају да граде своју каријеру рушећи друге, газећи
и преко мртвих и преко живих. Са особеним књижевним та
лентом и даром за дубље политиколошке и социо-психоло
шке увиде, открио је врло рано да ни груба сила ни идеоло
шка искључивост не оправдавају већ само објашњавају по
јединачна злодела. Тај важан увид широм је отворио капију
Ивановићу да у самом старту свог стваралаштва, већ првим
делима, објективно сними друштвену атмосферу и рељеф
но сазда своје ликове, од општинских, среских и државних
главешина до обичних грађана и сељака у забити.
Мада кроз већину Ивановићевих дела марширају и такозва
не важне личности, људи из власти, од егзекутора у кожња
цима до окружних и престоничких главешина, његови оми
љени ликови или литерарни фаворити су били људи из ни
жих слојева, из обичног народа; кроз њихове судбине Ивано
вић је пројектовао и ликове на вишој друштвеној лествици.
Језиком информатике, како би то рекао Умберто Еко: људи
из власти присутни су у нашој перцепцији, својим непре
станим кројењем наше судбине, и кад су (физички) одсутни.
Ни у својој најранијој фази Ивановић није имао илузије о при
роди режима. Идеологију и званичне политичке светиње –
социјализам и самоуправљање – поимао је као фарсу. Није
у питању био само раскорак између речи и дела – то је била
лагодна поштапалица коју је сама власт лансирала и непре
стано рабила да би све политичке грешке и промашаје могла
да провуче кроз сито субјективних слабости, као тобожњу
недораслост појединих, махом нижих, функционера висини
програма и циљева непогрешиве партије и њених аксиома
историјског савршенства... Већ у својој првој књизи, зна
менитом роману Црвени краљ, у оквирној причи о судбини
младог фудбалског виртуоза, између редова се назирала сва
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притворност режима, испразност идеологије, продаја рога
за свећу... Социјалистичко, друштвено добро, од почетка се
растварало и прелазило у руке протагониста режима, сра
змерно положају у друштвеној пирамиди. Друштвени инте
рес је био пука фраза, маска испод које су бујали егоистич
ки прохтеви политичке врхушке. Црвени краљ је наоко био
критички осврт на само једну појаву – мешање политике у
спорт, купопродају играча на црној берзи, али, између редо
ва, то је била разорна критика целокупне идеологије и поли
тике. Државни тужилац је без колебања забранио књигу иа
ко је роман наоко и формално жигосао само једну конкретну
појаву, појаву коју је и сама власт начелно осуђивала.
Није било тешко демаскирати самоуправљање као фарсу
само-одлучивања самоуправљача – режимско лукавство са
стојало се у томе да све важне одлуке власт задржи за се
бе, а да се самоуправљачима уступи сијасет малих права –
уз благо карикирање, то је, рецимо, одређивање почетка и
краја радног времена, распоред рада по сменама, распоред
радних просторија, распоред годишњих одмора, синдикал
но обезбеђење зимнице... Све што се тиче закона и прописа
држава је одређивала. Иако се састојало од тако малих, сим
боличних компетенција, самоуправљање је оставило крупне
и далекосежне, могли бисмо чак рећи, кобне последице, од
којих је Ивановић веома испаштао и као писац и као грађа
нин! Како то ако се о свему битном питала само власт?!  
Власт је била толико лукава да је самоуправљачима приу
штила и две (у оквиру радне организације) стварне компе
тенције: расподелу станова из интерног фонда и организа
цију рада. Фонд за станове је био мали, готово симболичан,
али је био демагошки важна ставка за амортизовање свих
радничких незадовољстава, пре свега због малих плата –
сви стамбено незбринути чланови колектива су били на
списку, расподела је била прилично правична – предност су
имали радници са више стажа и већом породицом. Пошто
су на списку били сви стамбено незбринути, сви су гајили
наду да ће једног дана добити стан, иако се годишње делило
по стан-два или три, зависно од величине фирме – проста
рачуница би показала да ни за триста година неће сви до
бити станове, али ретко која нада је рационална... А држа
ва је за политичку и фабричку елиту имала тзв. кадровске
станове... Ставка за станове имала је улогу амортизера свих
других незадовољстава радника, пре свега због малих плата,
а улогу амортизера имало је и друго право самоуправљача –
интерну организацију рада. Дајући свим запосленима јед
нака права, власт је на овај начин намерно спутавала и др
жала на маргини средњи слој друштва, пре свега високо
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образоване грађане, од које је непрестано зазирала, да не би
ни чисто интерно, у оквиру своје радне организације, били
независан фактор, а камоли да се, не дај боже, повежу и на
праве неку ширу независну интелектуалну мрежу! То би за
сваку монистичку власт била смртна опасност. Тако се че
сто дешавало да се у фабрици више питају дактилографки
ња или најситнија чиновница од инжењера или лекара ако је
партијски боље рангирана. Уверење да се сви питају о свему
– у томе је велико лукавство система! – импоновало је свакој
сујети. Свако се осећао неприкосновеним фактором, са илу
зијом да се разуме у све. Та илузија се отела свакој контроли
и представља и дан-данас кочницу за развој нашег друштва
– та илузија, прожета нашим јуначким епским етосом и нај
бољом, једино правом (православном) вером, произвела је и
наш колективни, национални осећај посебности, осећај који
се развио до комплекса (нај)више вредности... Но, теми са
моуправљања није овде посвећена шира пажња само због
њеног значаја у нашој перцепцији себе и света, већ што је
у више Ивановићевих књига била важна идеолошка тема, а
и лично је због ње двоструко испаштао – и као писац и као
грађанин.
Mетодом pars pro totо, једино могућом у Титовом добу, Ива
новић је маскирао своју критику свега постојећег, али јав
не заступнике и тумаче друштвеног интереса то никад није
могло да завара – увек су под конкретном критиком ове или
оне појаве разабирали критику читавог система. И кад су
престале директне, отворене забране, Ивановић од мекше
власти није имао користи. Његова, не само по оцени ауто
ра ових редака, најбоља књига – Аризани, једна од најбо
љих књига о ратним и раним поратним годинама српског
села у читавој нашој књижевности – није формално забра
њена, али је десет година чамила по фиокама издавача док
није угледала светлост дана! Лишена изворног контекста и
статуса непосредног сведочанства, практично је прогнана
из актуелне живе сатире ка књижевној историји... Сличан
је однос према Ивановићу био и са издањем других, боље
рећи: већине дела. Иако од компетентне критике уочен као
висока вредност већ првом књигом, никад није имао проход
ност код издавача ни заслужени друштвени статус. Још као
ђак основац маркиран као четничко дете, те етикете никад
није ослобођен. Ако ту анатему можемо лако да разумемо у
провинцији, где се, сликовито речено, људи плаше и своје
сенке, како да оправдамо слободарски Београд?! А у пре
стоници се догодила пинг-понг игра са његовим Аризанима
и наставила његова већ полувековна маргинализација! Која
траје и дан-данас! Већ низ година Ивановићева кандидатура
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за статус националног пензионера се одбацује. Грандиозан
опус од тридесетак књига као да не постоји!
Црвени краљ због своје књижевне судбине асоцирамо пре
васходно као разорну политичку вивисекцију тадашњег
друштва, што она несумњиво јесте, али тим приступом овом
изванредном роману редукујемо пуноћу његових значења и
уметничке вредности. То је роман са упечатљивим ликови
ма, почев од главног јунака, фудбалера са симболичним и
сугестивним презименом Југовић, са низом мајсторски про
филисаних споредних ликова; роман са аутентичном атмос
фером и фабулом; роман концизног модерног израза и пси
холошки профилисаних и нијансираних ликова... Укратко,
роман трајне вредности, далеко изнад хронике и дијагнозе
непосредно описаног времена.
Роман Аризани је прави драгуљ у читавој нашој поратној
књижевности, а по својим тематско-временским репери
ма нема премца! У чему је тајна његове величине? Роман
је врхунски читавим низом својих одлика. Сви његови ро
манескни чиниоци – тематски дијапазон, радња разграната
до волумена мега-приче, упечатљивост ликова, обухватност
слике нашег села, ратна и поратна друштвенополитичка ат
мосфера, фабула и композиција – све је остварено на мае
стралан начин. Са наведеним одликама Аризани су у сазве
жђу најбољих романа о тој тематици и свом времену. Роман
је јединствен и по томе заслужује особено место не само у
нашој већ и у светској књижевности – што своју литерарну
монументалност постиже на најтиши могући начин. То је
једна од најуспешнијих литерарних демонстрација жабље
перспективе, перспективе одоздо. Све историјски важно и
велико у овом роману догађа се на његовим рубовима и мар
гинама и не гради његову литерарну величину. Да чудо буде
веће, ту доживљајну и естетску величину Аризана не граде
ни крупни догађаји у биографијама његових ликова, и они
су само делићи бића овог особеног дела. Оно главно, вели
чину дела чине ширина и рељефност друштвеног мозаика,
непрестани бруј свакодневног живота. Роман Аризани су ода
свакодневици, непатвореном животу, душе и срца живота
такозваних обичних људи, њиховог сналажења да прежи
ве између наковња природних стихија и чекића политике и
власти... Али, иако је феноменологија преживљавања изме
ђу поменутих стихија крајње разуђена и особена, писац се
на зауставља на егзистенцијалном нивоу већ осликава читав
хоризонт животних манифестација – рада, љубави и мржње
– аутохтону поетику живота села, по много чему аутентич
нију од софистициране поетике урбаних миљеа.
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Аризани су мозаик који и у тоталу и у појединостима слика
јужносрбијанско село. Санда Аризан (Александар Аризано
вић) и његов књижевни творац не живе и не творе само јед
ну од могућих обичних или бизарних прича из сеоске сре
дине већ уједно отелотворују и мега-причу о селу и сељаку
као таквима; једини оквирни узуси који се овде уважавају
су простор и време. Роман започиње описима расула срп
ске војске и потресном сликом распада Дринске дивизије.
Ратном времену дат је велики простор. Борба за опстанак,
пљачке и разарања, деобе на партизане, четнике и неутрал
не, које су не ретко експлодирале и унутар истих породица,
све је то оваплоћено упечатљивом евокацијом непосредног
учешћа и сведочења. Са истом уверљивошћу описани су и
оснивање, рад и распад сељачких земљорадничких задруга,
као и процес растакања села, масовног преласка у град и
далеко даље, у бели свет, међу гастарбајтере... Иронија је
своје врсте, посебно нам сигнализира писац, да трбухом за
крухом крећу они који одувек крух са радошћу праве, и то у
време чији заштитни знак чине највећа обећања и заклиња
ње у светлу будућност.
Аризани су написани лаким и језгровитим стилом и толико
су прожети хумором да се, и поред своје жанровске комплек
сности, на први поглед могу примити и као хумористички
роман, како га је један критичар и означио. Но, испод тог
обиља хумора и лаког стила тече читав низ опорих судбина,
спољних и унутарњих ломова  и распада читавог једног све
та, света села и сељака, који нам одувек, по миту о Антеју,
оличава свет толике исконске снаге да му никаква сила не
може наудити, да га никаква недаћа не засеца у корену...
Виђење света остварује се овде из визуре главног јунака ро
мана, јужноморавског сељака Санде Аризана. „Преузевши”
на себе улогу наратора романа, Санда Аризан је омогућио
писцу да читав роман покрије овим особеним, лексички и
идиоматски егзотичним локалним говором – главни јунак не
само што себе и своје рођаке и друге сељаке исказује тим
говором, он њиме препричава и цитира и казивања људи из
других средина, из осталог света. Овим поступком локални
говор прекорачује функцију документарности и евокације и
прераста у говор-телос самог виђења и именовања ствари;
естетско и значењско ступају у једно више јединство. Мада
је општепознато да за један језик сви други језици постоје
само ако се преведу, овај једноставан увид готово је немогу
ће спровести. Како то Ивановић чини?
Недостатак ауторског ја, у овом случају, препуштен нара
тору, претио је да превише повласти главног јунака, да га
остави неосенченог, што је могло битно умањити уметничку
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вредност дела. Иван Ивановић, као врстан писац, био је све
стан ове опасности и дивинизацију главног јунака постигао
је његовим непрестаним суочавањем са свим врстама ис
кушења и са читавом галеријом ликова и судбина, у чијим
пресецима се објективно пројектовала галерија мноштва
особених ликова и судбина и градила потресна слика села
на историјском размеђу. Summa summarum, са пуном кри
тичарском одговорношћу се може рећи да су Аризани не
само најбоља књига Ивана Ивановића већ и један од нај
бољих романа о српском селу и сељаку у нашој поратној
књижевности.
На крају, не би се смела прећутати чињеница да је ова изу
зетна књига десетак година чамила по фиокама издавача. Не
би се рекло да они нису увиђали њену вредност, пре ће бити
да се њено опоро виђење нашег поратног села у њиховим
примислима чинило као опасно залажење у тамне забране
табуа. Иначе се не би десило да књига својим штампањем
уђе у један сасвим други књижевни низ. На жалост, нехају и
инерцији издавача придружили су се и критичари – још увек
ни ова ни друге Ивановићеве књиге нису ни изблиза вредно
ване колико заслужују.
У виђењу живота на селу Ивановић нам као асоцијацију
призива Толстојево поимање народа и однос Кутузова према
својој армији из визуре Рата и мира.
Као и његове друге књиге, и тротомни Ивановићев роман
Југовац остао је незапажен и у културној и у широј јавно
сти. А то је особено дело о животу на југу Србије, вредно и
стручне и читалачке пажње.
Наоко, сви токови овога романа стичу се око двеју средњих
школа забачене паланке и њихових наставника и ђака. Пред
нама се живописно сплићу и расплићу на десетине међу
људских збитија, тихих зближавања и драматичних уда
љавања човека од човека; идиличних љубави, али и оних
патворених, из голог интереса; као и бескрајни дијапазон
мржње, од благо горког укуса трача до оружаног обрачуна...
Рекло би се – то ова књига упечатљиво потврђује – да своју
искљученост из средишњих друштвених токова забит оби
лато надокнађује необузданом снагом својих примитивних
страсти. Ово дело је крцато иживљавањем надмоћи по свим
вертикалама – према слабијем, према нижем, према мла
ђем и зависном, али увек надмоћи у голом и гласном виду
(Да сви виде ко сам ја!).
Но, бескрајно обиље ликова и перипетија може недовољ
но удубљеног читаоца и да заведе и задржи његову пажњу
на спољним линијама, на заплетима и анегдотама. Иоле
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пажљиви читалац, међутим, лако увиђа да се у позадини ове
бескрајне вртешке шароликих збитија указује слика целе ју
жне Србије, да су школе и њени наставници и ђаци само
призма кроз коју се огледа цело друштво. Под вештом ру
ком хроничара помаља се рељефна слика једног наоко спе
цифичног и готово резерватски издвојеног, а заправо бес
крајног простора такозване паланке: од наиве и преданости
инерцији до провинцијски наглашене имитације богатијег и
надмоћнијег севера, од убогости сиромаштва до надменог и
престижног расипништва...
Иако је читаво ткиво романа Југовац прожето хумором, до
живљај читаоца поприма, неосетно али постојано, све там
нију гаму... Ведро се преобраћа у суморно, комика у фарсу,
гротеску, трагику... Бескрајни мозаик наоко забавно-комич
них анегдота прераста у опору слику менталитета ишча
шеног живота читавог друштва, са сурогатом као својим
идентитетом, а учмалост паланке постаје општа друштвена
парадигма.
Ако би овом роману истине нашег југа, и дословног и мета
форичног у исти мах, тој непрегледној хроници-панорами
наше свакодневице, и смешне и тужне истовремено, треба
ло наћи неку паралелу у светској књижевности, вероватно
би нам међу првима пристигле Гогољеве Мртве душе. И у
Југовцу је раскалашна гласност смеха уједно и оптужница
против средине и друштва, утонулог у сивило испразног
живота и поред нападног блештавила своје фасаде.
Роман, тачније рећи: романескни циклус Југовац није фи
лигрански изведен као Аризани, али је по свим другим
одликамa, по богатству мотива и разуђености радње, по ве
родостојности и упечатљивости слике друштва, дело трајне
вредности, роман истина и роман метафора у исти мах.
Након громаде Југовца уследио је роман Нишки гамбит, де
сета Ивановићева књига. Тематски би се и овај роман могао
сматрати (завршним) делом трилогије, серијала посвећеног
спорту. Након Црвеног краља и Фудбалске грознице (Вре
мена спорта и разоноде), у којима се друштво и политика
сагледавају медијацијом фудбалске игре, која је код Срба
синоним за спорт уопште, Гамбит је, као што нам и назив
романа недвосмислено казује, нарацију развио око шаха. Та
древна игра Ивановићу је послужила као окосница невеселе
судбине њеног главног протагонисте, који је уједно и главни
лик романа. Игра која је на спортском пољу синоним миса
оности и духовног сучељавања; сукоба интелекта, каракте
ра и издржљивости, у роману је оквирна метафора која им
плицира кризу вредности. Зна се, стицајем околности а не
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што главни јунак романа није досегао аутономни литерарни
идентитет, и прототип шахисте – чувени нишки велемајстор
и шаховски теоретичар Драгутин Шаховић, који се рано раз
болео и релативно млад умро. Уместо да провинција свим
снагама и средствима – да иронија буде већа тај улог био
би ближи симболици него приметној инвестицији – помогне
јединој својој светској величини да се, не само ње ради већ
и ради свог интереса и чувења, вине у још веће висине, сре
дина се исказује својим паланачким духом, који све своди на
просек, на свој ниво, поимајући све који је надвисују, чак и
своју рођену децу (!), као своје смртне непријатеље. Но, док
је у претходна два спортска романа писац заснивао трагико
мику превасходно на друштвеном неморалу и хипокризији,
овде је, у врзином колу судбине, важан играч и сам глав
ни јунак. Другим речима, ако фудбалери више мисле нога
ма него главом и по природи свог хабитуса више припадају
објекту збивања, шахиста тако високог менталног и морал
ног нивоа је, бар донекле и унеколико, и субјект и саучесник
радње. На тој специфичној позицији интелектуалних бића,
притиснутој безименом масом, с једне стране, и политич
ком врхушком, с друге стране, Ивановић је извајао особен
и упечатљив трагичан лик. Наиме, и маса и псеудо-елита
органски не подносе разлику, другост, особеност – за обе
те социјалне средине не само одступање нагоре (идиотија,
лудило), већ и одступање набоље (таленат, натпросечност)
имају исти – негативни предзнак. То речито потврђују и са
ми усмени идиоми одбијања друкчијег, које нам писац у сво
јим књигама обилато подастире као увек приручне фигуре
анатеме: Ти ћеш да ме учиш!; Ко си ти?!; Шта ти знаш?!...
Пре Црвеног краља, Ивановић је по часописима и листови
ма објавио низ сатиричних новела, под оквирним насловом
најпознатије међу њима Шопска амбасада, коју је, у пишче
вој драматизацији, играо више сезона великан нашег глуми
шта – Никола Симић...
За Фудбалском генерацијом уследио је роман Живи песак,
живо блато, са изразито социјалном мотивацијом, а потом
збирка новела Козја крв, такође само у периодици, као и
претходне новеле.
У пост-титовском периоду (И после Тита – Тито!), налазе
ћи се непрестано и природом своје литерарне знатижеље и
личном судбином у раљама политике и идеологије, Ивано
вић је осетио амбициозну потребу да ослика духовни пор
трет читавог друштва. Замашно дело Југовићи је вивисек
ција нашег интелектуалног стања, духовни пресек нашег
полувековног кретања из тврде у меку комунистичку дикта
туру. Премда је имао разумевања и симпатије и за нашу ин
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телектуалну елиту (неке од философа, социолога и других
интелектуалаца је и познавао и с њима сучељавао ставове),
није био импресиониран нашом интелектуалном сценом,
сведеном на марксизам и франкфуртски философски круг,
иако наше учмало друштво (како таде, тако и остаде) ва
пије за књигама Рејмона Арона и Поперовим делима Отво
рено друштво и Непријатељи отвореног друштва. Но, у
најбољим нашим представницима Корчуланске летње шко
ле увиђао је знатан морално-критички потенцијал за акту
елни ангажман, коме је и сам доприносио на разне начине.
Побуњеник срцем и душом, а не могавши да сав свој мо
рално-интелектуални набој литерарно изрази због поли
тичке опструкције и издавачке (пре)опрезности, Ивановић
је настојао да своју толстојевско-солжењициновску потре
бу за друштвеним преображајем компензује на разне начи
не – напуштао је књижевни еснаф, оснивао алтернативно
друштво писаца; оснивао издавачку кућу и алтернативне
књижевне часописе; организовао ванинституционална дру
жења и саветовања... У традиционално духовно инертном и,
самоуправним синдромом, оштећеном друштву, оптереће
ном нарцисоидним осећајем посебности и комплекса више
вредности, уз то и без новчаних средстава, ни на ванинсти
туционалном пољу Ивановић није могао да постигне наро
чите резултате, али на пољу морално-политичког и интелек
туалног ангажмана и мали помаци имају немерљиве, каткад
и далекосежне последице.

***
У овом двоструко мотивисаном есеју – да прикаже Ивана
Ивановића и као писца и као ангажованог интелектуалца –
можда је требало у већој мери осветлити његов ауторски ру
копис, особеност његове поетике и књижевног умећа. Тај
пропуст у портретисању Ивановића је готово редован, а усу
дио бих се рећи: и природан. Редован је што су свако његово
дело – због судбине Црвеног краља – и читаоци и критичари
априорно очекивали и превасходно перципирали као морал
но-политички а не као литерарни догађај. Тако профилиса
ним пољем очекивања овај значајан писац друге половине
минулог и првих деценија овог века у великој мери  је оште
ћен – сведен је на једну, додуше крупну и значајну, димен
зију: на простор морално-политичког ангажмана, али мада
је тај простор од судбинске важности, ипак је у нашој пер
цепцији нанео крупну штету објективном сагледавању Ива
новићеве књижевне вредности. А она је импресивна! Швај
царска списатељица Мари фон Ешенбах открила је да нов
исказ који нам изгледа као већ давно изречен, нов исказ који
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нас доима као наш колективни идиом, има велику уметнич
ку вредност! Иако личи на ничији и свачији исказ! У томе и
јесте његова величина: „Реците нешто први пут тако да из
гледа као свима разумљиво и познато – и бићете велики!“ –
сажима ту поетику госпођа Ешенбах.          
Зашто – може се читалац овог есеја упитати – наводимо
гледиште знамените аустријске списатељице и теоретичар
ке књижевности уместо да једноставно констатујемо да је
Иван Ивановић писац једноставног стила, писац коме није
битно како ће нешто рећи у својим књигама већ шта? Зато
што то не би била пуна истина о његовој поетици и књижев
ном умећу. Ивановић доиста гаји од почетка свог бављења
писањем једноставан стил и доиста му је најбитније шта ће
рећи/описати/поручити, али далеко од тога да му није битно
како, то јест стил и други поетички елементи. Напротив, и
то му је веома битно и од почетка је веома озбиљно радио
на свом стилу. Зато је пажљивом и упућеном читаоцу од
мах препознатљиво да су његов стил и поетика у целини у
знаку онога што су руски књижевни теоретичари, познати
по књижевно-историјској етикети као формалисти, назвали
сложеном једноставношћу. Тај појам можемо по аналогији
схватити као неку од легура какве се користе у савременој
технологији због изузетних перформанси. Другим речима,
то је легура коју чини више, каткад мноштво елемената, али
тако обједињених да чине максимално хомогену целину. За
то код Ивановића и других писаца који су гајили ту поетику,
међу којима се посебно истиче и писац који је био један од
Ивановићевих претеча и узора – Хемингвеј – не разабирамо
на први поглед ту сложеност већ нам је у првом плану зна
чењски слој (садржај, фабула, композиција; збирно речено:
референтност а не стил текста). Стил је толико избрушен и
сви други поетички елементи (укупна стратегија и тактике
грађења текста) да не привлаче пажњу сами по себи већ су
увек у функцији садржаја и значења. Но, пошто та одвоје
ност између, старински речено, стила и садржаја никад ни
је апсолутна, вредан књижевни текст увек надилази сферу
садржаја и значења и осамостаљује се у вредност по себи.
Зато и кад читамо делове текста о најузбудљивијим, судбо
носним тренуцима Ивановићевих јунака, ми остајемо све
сни да не читамо репортажу о истинским животописима
већ романе или  приче о књижевним, уметничким ликовима;
иако дубоко коснути дирљивим описима, свесни смо да смо
у свету фикције. А што је та фикција у аутентичној умет
ности дубља пројекција од пуког снимка фактичког стања,
стварног живота, друштвено-политичке сфере која кроји на
ше судбине, утолико је више респектујемо и доживљавамо
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је и као друго ја факције и као њеног коректора и судију; и
као њеног двојника и као њену негацију и супротност...
Ако писац темељи своју поетику на поимању језика као оп
штег добра а не као забрану филолошке елите, ако жели да
буде читан од свих а не само од изабраних, најобразовани
јих, природно је да га у том кључу разабирају и описују и
критичари и други књижевни посленици. Но, и ако би се
Ивановићевом замашном опусу пришло и техничким реч
ником и методолошком апаратуром модерне критике и књи
жевне теорије, као што тумачи широм света анализирају Хе
мингвејеву наоко једноставну поетику, ни Ивановић ништа
не би изгубио – све његове високе књижевне одлике само би
имале више или мање друкчије називе – уместо израза соч
ни језик средине могли смо употребити израз специфични
локални идиолект. Примера ради, у савременој књижевно
теоријској дебати о разликама између референтне и тексту
алне поетике њени истакнути промотери Анкерсмит, Савил,
Смит и Рифатер, закључили би, као и у анализи писаца ко
јима су се бавили, да ауторски акценат на једном или другом
не утиче ни на истинитост ни на уметничку вредност текста;
уметничка истина, односно њена вредност, чак је независна
и од стриктних опција – опредељења за факта или фикцију.
Ако овај увид саобразимо времену и простору, сетићемо се
да је гро романа, прича, песама ... у првим поратним година
ма, чак и деценијама, био далеко од истине, иако је био мо
тивисан стварним збивањима. И обратно, наше прве дубље
уметничке истине долазиле су из слободних  артистичких
или чисто естетичких књижевних опредељења. Овде сло
бодно можемо призвати и знамените појмове аутономног
и  хетерономног Велека и Ворена, као и Ингарденов појам
опализације... Важно је нагласити да је Ивановић свесно и
намерно писац једноставног стила да би био писац свих
својих сународника, међу којима претежу необразовани и
полуобразовани читаоци. А могао је, да је хтео, да буде пру
стовски софистицирани писац, за најписменију врхушку:
дипломирао је светску књижевност са теоријом књижев
ности. Но, то не било у складу ни са његовом природом ни
са жељом и амбицијом да буде писац за све, писац свог на
циона.
Однос према истини, вратимо се поменутим теоретичарима,
не зависи од спољног тематског или књижевностилског из
бора већ од кода грађења текста, од његове унутарње, аутен
тичне истине и убедљивости. Уосталом, то најбоље видимо
и на политичким мега-пројектима или утопијама – кренуле
су на историјски Олимп, у земаљски рај, а стигле у пакао! И
сам Ивановић неспрестано се бавио различитим видовима
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и сегментима те мега-приче, остваривши низ дела особене
књижевне вредности. У овом контексту, а уједно се враћа
мо модерном теоријском приступу Ивановићевом опусу, Лу
бомир Долежел и Дорит Кон заједнички су уопштили своје
увиде да као што ficton и faction нису носиоци вредности,
тако ни мега-приче, укључујући и највеће историјске и уто
пијске пројекције, немају никакву предност над такозваним
малим причама о обичним стварима. Могу велике историј
ске нарације да буду даље од истине него приче о безименим
херојима. Уосталом, нисмо ли у нашој књижевности има
ли безброј прича о Титу, не само литерарно мање вредних
од прича о малим, већ и даљим од саме историјске исти
не? Иван Ивановић је успешно комбиновао и једно друго –
мега-причу, коју можемо да назремо као оквирну или збир
ну причу свих његових прича, градио је мноштвом миниприча и живописних детаља, зазивајући у нама двоструки
доживљај – суочења са горким егзистенцијалним истинама
и уживања у његовом текстуалном умећу, у живописним
описима судбина и карактера такозваних људи из народа,
чиме је саздао свеобухватан времеплов од преко пола сто
лећа живота јужне Србије. Његова посебна величина је у то
ме што није дозволио да му лична невесела судбина засени
визију друштва и народа коме припада. Попут Црњанског,
испаштао је већим делом живота – а ни данас му, у такозва
ним озбиљним годинама, не цветају руже ни у егзистенци
јалном ни у издавачком погледу, али то болно искуство није
сузило његову списатељску оптику ни знатижељу – створио
је (и још ствара) дело високе вредности, са упечатљивим и
пунокрвним ликовима, галерију ликова од чудесних мајсто
ра сналажљивости за преживљавање до беспомоћних жрта
ва нехајног режима, описао наше друштво уздуж и попреко
ванредним даром да увиди и најдубље запретане истине али
и да нам ту истину дочара мајсторским умећем, на живопи
сан и филмски упечатљив начин. Што се наше позориште
мало бавило, а филм нимало, том грандиозном панорамом
живота нашег национа у полувековном распону није Ивано
вићева кривица. Аутору ових редака је жао што је овај есеј
само делимичан обухват пишчевог опуса, у засад нереалној
али чврстој нади да ће ово особено и социолошки захвално
дело убудуће анализирати не само многи појединци већ и
књижевни институти.
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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 часописа: kultura@zaprokul.org.
rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама,
кључним речима (4 до 6 речи на српском и 4 до 6 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
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је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама
наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију,
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница,
укључујући графиконе и илустрације.
3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних
страница.
3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим.
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента
и да се фокусира на саму аргументацију. Редакција
задржава право да после објављивања полемичког текста и
одговора, без посебног образложења, опонентима ускрати
објављивање следећег круга полемике.

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.

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.
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Систем навођења:
5.1. Монографије:
Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача,
страна.
Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд:
Нолит, стр. 45.
5.2 Периодика:
Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка,
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања:
Назив издавача, страна.
Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици,
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 146.
5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и
слично:
Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив),
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања),
Место издања: Назив издавача, страна.
Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског
понашања у градској средини, у: Социологија града,
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и
наставна средства, стр. 150.
5.4. У случају издања на страним језицима:
Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо глагола
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds.
(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице
,,стр.” користи се енглески термин p.
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.
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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.
Исто, стр. 148.

34

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
5.9a Библиографске референце у фуснотама и у литератури
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Цитати
и позивање на литературу у фуснотама треба да потпуно
одговарају списку литературе на крају текста.
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