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АНГЕЛИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ АУЛТ

УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
ХУМАНО, ТРАНСХУМАНО,
ПОСТХУМАНО
Термин трансхуманизам је створио 1957. године Џулијан
Хаксли (Julian Huxley), унук дарвинисте Томаса Хакслија
(Thomas Huxley), у својој књизи Нове флаше за ново вино
(New Bottles for New Wine), заговарајући стварање друштва у
коме ће се човек развити до свог пуног потенцијала. Радило
се о циљаном напору човечанства да се преобрати у потпу
ности, али негујући човечност. Хаксли је трансхуманизам
сматрао кључним концептом једног сасвим новог интелек
туалног оквира, нове идеологије, система који одговара но
вој човековој ситуац
 ији. Трансхуманизам је, заправо, оно
стање ума које спаја науку и уметност да би се унапредили
и ментални и физички капацитети човека (тежња која се мо
же пратити унатраг до древних цивилизација, подсетимо).
Трансхуманизам представља и веру да човек може да прева
зиђе своје пропадљиво и крхко физичко и морално стање уз
коришћење протетских помагала, реконструктивне хирур
гије, генетског инжењеринга, уз употребу телекомуникаци
ја, космополитским погледом на свет, уз посредну репродук
цију, одбацивањем религије, традиционалних породичних
вредности, и слично. Трансхумано је, заправо, утопијски
пројекат који би требало да осигура праведније друштвене
односе, какве је замишљао у новије време Жак Атали (Jac
ques Attali) у својој Краткој историји будућности, 2006.
године.
Tрансхумано означава пројекат (континуалне) модификаци
је човека, и тај пројекат не престаје да буде антропоцен
тричан, док постхумано, идући ка киборгизацији, води и ка
дестабилизацији антропоцентризма, а самим тим, и човека
и идеала човечности. Трансхуманизам, чини се, баш стога
представља и окосницу овог мини темата, у коме се налазе
радови у којима се промишљају ахумано, киборгизација, као
и однос према рањивим социјалним групама, постављају
ћи питање: где, заправо, идемо, у интелектуалном смислу, у
времену у коме умиру идеје о хуманом, ма шта оно значило.
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ОНТОПОЛИТИКЕ АХУМАНОГ:
ОД (ПРОШИРЕНОГ ПОЉА)
ЉУДСКОГ ДО ОНОГ ПОСЛЕ
ЧОВЕКА
Сажетак: Пишући о археологији хуманистичких наук а, Фуко је по
казао да је модерни појам човека дискурзивни учинак и да може
исто тако нестати када се конфигурација знања/моћи измени.
Савремено доба се још назива и антропоценом, добом у коме је
Земља неповратно обележена људском активношћу, и управо због
тога јавља се потреба да се теоријски изнова критички промисли
дискурзивни учинак човек. У овом раду ћу показати да је потребно
теоретизовати оно после човека – ахумано – у циљу долажења до
слике света без човека која може послужити као онтолошки и по
литички оквир за мишљење и делање у доба савремености. Теорија
ахуманог би у том погледу послужила као коректив за мноштво
концепција које су настале као критика субјекта – антихумани
зам, постхуманизам, трансхуманизам и други – али које су и даље
утемељиване на одређеној, иако проширеној, слици човека.
Кључне речи: ахумано, постхумано, трансхумано, човек, су
бјект, савременост, онтополитике

Истраживање о археологији хуманистичких наука, који има
наслов Ријечи и ствари, Мишел Фуко (Michel Foucault) за
кључује следећом реченицом: „Ако тај распоред знања иш
чезне као што је и настао, ако неким случајем, чију могућ
ност можемо наслутити али чији облик ни обећање још не
познајемо, ако, дакле, тај распоред изгуби своју равнотежу,
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као што се десило на прелазу у XVIII вијек са основама кла
сицистичке мисли – тада се можемо кладити да ће и човјек
ичшезнути као што на обали мора нестају спрудови пије
ска”.1 Модерни човек је дискурзивни учинак и то такав који
је настао на пресеку лингвистике (језика), биол огије (живо
та) и економије (рада) између 18. и 19. века са сломом кла
сицистичке епистеме. У разговору са Дидијеом Ерибоном
(Didier Eribon) пар деценија после објављивања Ријечи и
ствари о Фукоовом животу и раду, Жил Делез (Giles Deleu
ze) ће се запитати шта се данас дешава са овим дискурзив
ним учинком који зовемо човек када силе које га сачињавају
улазе у досад невиђене и непознате односе, наиме са силама
силикона у освиту дигиталног доба.2 Шта се, дакле, дешава
са човеком на крају 20. и почетком 21. века када се узме у
обзир да је током класичног периода човек био искључиво
одређиван према Богу, у односу према бесконачним силама,
а да се после промене епистеме човек одређивао према ко
начним силама (силама угљеника у биологији 19. века, на
пример) одбацујући трансценденцију?
У овом раду показаћу да је реч о онтополитичком захвату ра
ди производње одређене слике човека и да је данас та слика
човека у кризи, односно, да ју је потребно темељно критич
ки промислити с обзиром на оно што данас многи теорети
чари и теоретичарке називају добом антропоцена – добом у
коме је Земља неповратно обележена људском активношћу.3
1 Фуко, М. (1971) Ријечи и ствари: Археологија хуманистичких наук а,
Београд: Нолит, стр. 425.
2 Делез, Ж. Живот као уметничко дело, у: Преговори 1972–1990, Делез,
Ж. (2010), Лозница: Карпос, стр. 150.
3 Термин је први пут употребио научник Пол Круцен (Paul Crutzen) 2007.
године и дефинисао га на следећи начин: „Термин антропоцен... сугери
ше да је Земља сада напустила своју природну геолошку епоху, тренут
но међуглацијално стање звано холоцен. Људске активности су постале
толико свепрожимајуће и дубоке да су постале ривал великим силама
природе и гурају Земљу ка планетарној terra incoginta”, Crutzen, P. J.,
Steffen, W. and McNeill, J. R. (2007) The Antropocene: Are Humans Now
Overwhelming the Great Forces of Nature?, Ambio 38, pp. 614–621. По
следњих година појам антропоцена поприма значајан симболички ка
питал у хуманистици о чему сведочи све више књига са тим појмом
у наслову. Овде бих издвојио: Parikka, J. (2015) The Anthrobscene, Min
neap olis: University of Minnesota Press; Purdy, J. (2015) After Nature: A
Politics for the Anthropocene, London: Harvard University Press; Wark, M.
(2015) Molecular Red: Theory for the Anthropocene, London: Verso. Дона
Харавеј (Donna Haraway) уводи појам Ктулуцен, уместо антропоцена (и
капиталоцена као и плантажоцена), ради именовања „система који си
стематизује системе” и „увезује милијарде темпоралности и простор
ности и милијарде интра-активних ентитета-у-склопу – укључујући
више-од-људског, другачије-од-људског, нељудско и људско-као-хумус”.
Haraway, D. (2015) Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulu
cene: Making Kin, Environmental Humanities 6, p. 160.
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Слика човека је прошла кроз многе преображаје од одре
ђивања у односу према бесконачним силама до одређивања
у односу према коначним силама, како су то Фуко и Делез
показали, и у разним фазама тих преображаја слика човека
се мењала од релативно затворене (субјект је апсолутно ау
тономан, човек као врхунац створеног света) до релативно
отворене (субјект је нужно конституисан у односу са д/Дру
гим и према д/Другом – биљке, животиње итд.). Али, и циљ
је овог рада образложити зашто, данас у доба антропоцена
ни та релативно отворена слика човека више није довољна.
Или, другим речима, оно што се теоретизује као трансху
мано и постхумано у односу према не/људском у најширем
смислу (дигитално, животиње, биљке итд.) мора бити кри
тички преиспитано у циљу кретања ка ономе што је после
човека, ка ахуманом,4 ради редефинисања света као света
без човека, а самим тим и човека и његовог односа према
свету и д/Другом.
Како сам већ назначио, модерни дискурс о човеку и људ
ском производ је 18. и 19. века. Пре тога „ни сам живот није
постојао”, како каже Фуко.5 Другим речима, у доба класици
зма, а и раније, граница између живот и неживог, органског
и неорганског била је нејасна и нестабилна у оном погле
ду да није било оштре поделе између минералног, биљног
и животињског, већ је била реч о игри сличности и разли
ка који је сачињавао својеврсни континуум. Тај континуум
сличности и разлика омогућио је стварање природне исто
рије која је функционисала пре свега на темељу аналогије.
Са епистемолошким преломом, природна историја поста
је модерна биологија која се заснива на четири принципа
– хијерархији особина, функцији, дубини и паралелизму.6
4 Појам ахумано користи и Патриша Мекормак (Patricia MacCormack) и
одређује га као „појам за сусретање спољашњости људског... Ахумано
се граничи са ништа које укључује све. Он користи нашу животињскост
на неврсни начин да нас подсети да постоје путеви бега од хумани
зма што може охрабрити етичке односе, не сазнањем, фетишизацијом
или стварањем идеје животиње, већ зато што када не постоји људско
не постоји ни посезање за људским означитељским системима... Појам
‘ахуманог’ је апсолутно аболиционистичко одбијање људског”, MacCor
mack, P. Introducion, in: The Animal Catalyst: Towards Ahuman Theory, ed.
MacCormack, P. (2014) London: Bloomsbury, p. 2. Појам ахуманог какав
развијам у овом раду иде још и даље од ахуманог. Мекормак не само да
одбија људско него одбија и животињско (и машинско), а у циљу разви
јања онтополитике за доба савремености. Другим речима, док Макор
мак утапа оно људско у оно животињско и приписује том животињском
онтолошки примат над људским, дотле појам ахуманог у овом раду пре
вазилази и једно и друго указујући на актуелно-виртуалне системе који
омогућавају и потом капитализују ту разлику.
5 Фуко, М. нав. дело, стр. 187.
6 Исто, стр. 275–278.
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Модерна биологија тиме успоставља и јасне границе изме
ђу живог и неживог: „Органско постаје оно што је живот, а
живо је оно што производи, растући и обнављајући се; анор
ганско је неживо, то јест оно што се не развија и што се не
обнавља; оно је на граници живота – инертно и неплодно,
то јест смрт”,7 као и границе између људског и нељудског –
„људи престају да буду називани ’људским родом’ и почињу
да се називају ’људском врстом’”.8 Настанак „људске врсте“
није био само питање науке и измена њених парадигми, већ
је имао своје корене у политичким и економским промена
ма које су се одигравале у 18. и 19. веку. Реч је о промени са
казненог режима суверена на режим биополитичког упра
вљања. Та промена се, између осталог, огледала у стварању
модерног појма становништва док модерни појам човека, из
те перспективе, постаје „ништа друго до фигура становни
штва”.9 Човек, као биополитичка творевина, потом је про
лазио кроз многе промене од којих је кључна проширивање
поља људског.
Оно што називам „проширеним пољем људског” настаје као
последица постструктуралистичких (антихуманистичких)
преиспитивања утемељености субјекта или, друкчије рече
но, проширено поље људског обухвата постхумано и тран
схумано као специфичне видове проблематизације људског
као аутономног у односу према не/живом. Питање хуманог
и граница између човека и нељудског једно је од битних пи
тања којима се, између осталих, бавио Жак Дерида (Jacqu
es Derrida) разрађујући методологију деконструкције. Тако
у интервјуу са Елизабет Рудинеско (Elizabeth Roudinesco)
каже следеће: „’Питање анималности’ није само још једно
питање између осталих, наравно. Дуго сам сматрао да је оно
кључно по себи и због своје стратешке вредности; а такво
је јер, иако тешко и енигматично по себи, оно представља
и границу на којој се сва велика питања оформљују и одре
ђују, као и појмови који покушавају да разграниче оно што
је ’својствено човеку’, суштину и будућност човечанства,
етику, политику, право, ’људска права’, ’злочине против чо
вечности’, ’геноцид’ итд. Кад год се нешто као ’животиња’
именује, најозбиљнија, најотпорнија, али и најнаивнија и
најсебичнија предубеђења превладају ониме што се нази
ва људска култура (и не само Западна култура); у сваком
случају, она превладавају филозофским дискурсом који је
7 Исто, стр. 279.
8 Фуко, М. (2014) Безбедност, територија, становништво: Предавања
на Колеж де Франсу 1977–1978, Нови Сад: Mediterran Publishing, стр.
93.
9 Исто, стр. 97.
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био доминантан вековима”.10 Дерида је пар година пре овог
разговора одржао и семинар који је експлицитно проблема
тизовао однос човека и животиње под насловом L’animal
que donc je suis.11 Упоредо са Деридиним интересовањем
за проблем односа човека и животиње као бинарности коју
треба деконструисати, осамдесетих а нарочито деведесетих
година 20. века настаје и, данас готово непрегледно, поље
студија животиња,12 које се из различитих перспектива (од
утилитаризма Питера Сингера /Peter Singer/ до новоматери
јалистичких филозофија Брајана Масумија /Brian Massumi/)
бави овим питањем.13
С друге стране, осамдесетих и деведесетих година 20. века
јавља се потреба да се наново промисли однос човека и
технологије, нарочито са све бржим развитком дигиталних
технологија и интернета који су данас свеприсутни. Дона
Харавеј посебно је утицала на промишљање о односима из
међу тела, науке, рода и технологије пишући о киборгу као
фигури која обележава савремено доба.14 Киборг, као хи
брид органског и машинског, компликује и преступа строге
поделе између природе и културе какве су успостављене у
ранијим филозофским и културалним дискурсима. Ова ли
нија филозофског и теоријског преиспитивања заснована
на фигури киборга одвела је до онога што се данас назива
трансхуманизмом, а који се дефинише као „увећање људ
ских интелектуалних, физичких и емотивних способности,
уклањање болести и сувишне патње и драматично проду
жење животног века. Овој мрежи заједничко је веровање
у инжењерисану еволуцију ’пост-људи’, дефинисаних као
10 Derrida, J. (2004) For What Tomorrow... A Dialogue, Stanford: Stanford
University Press, pp. 62–63.
11 Derrida, J. (2006) L’animal que don je suis, Paris: Galilée.
12 Али не само животиња, већ и других живих бића. Ту се нарочито истиче
рад Мајкла Мардера (Michael Marder) и његова филозофија биљног жи
вота. Cf. Marder, M. (2013) Plant-Thinking: A Philosophy of Vegetal Life,
New York: Columbia University Press.
13 Нарочито бих издвојио следеће књиге које следе „континенталну”
теоријско-филозофску традицију: Wolfe, C. (2003) Animal Rites: Ameri
can Culture, the Discourse of Species, and Posthumanist Theory, Chicago:
Chicago University Press; Wolfe, C. (2003) Zoontologies: The Ques tion of
the Animal, Minneap olis: University of Minnesota Press; Calarco, M. (2008)
Zoographies: The Ques tion of the Animal from Heid egger to Derrida, New
York: Columbia University Press; Steev es, P. (1999) Animal Others: On Et
hics, Ontology, and Animal Life, Albany: State University of New York Press;
Shukin, N. (2009) Animal Capital: Rendering Life in Biopolitical Times,
Minneap olis: University of Minnesota Press; McHugh, S. (2011) Animal Sto
ries: Narrating across Species Lines, Minneap olis: University of Minnesota
Press.
14 Видети: Haraway, D. (2007) When Species Meet, Minneap olis: University of
Minnesota Press.
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бића ’чије способности тако радикално превазилазе оне са
дашњих људи да више нису недвосмислено људи по нашим
садашњим стандардима”.15 У том смислу Кери Волф (Cary
Wolfe) трансхуманизам види заправо као интензификацију
хуманизма и супротност постхуманизму с обзиром на то да
је реч о превазилажењу па чак и укидању материјалности
тела и утеловљености као такве.16 По Волфу, постхуманост
долази пре и после хуманизма и хуманости – пре у оном
погледу да је човек узглобљен како у оном биолошком та
ко и оном технолошком који претходе оном људском и које
га одређују, после у оном погледу да „постхуманизам име
нује историјски тренутак у којем је децентрирање људског
путем његове увезаности у техничким, медицинским, ин
форматичким и економским мрежама све теже игнорисати,
историјски развој који указује на нужност нових теоријских
парадигми, нови начин мишљења који долази после култу
ралних репресија и фантазија, филозофских протокола и
избегавања, хуманизма као историјски специфичног фено
мена”.17
Упоредо са овим културалним, теоријским и филозофским
трансхуманим и постхуманим проблематизацијама одигра
вала се и промена са биополитичког устројства друштва
на друштво контроле.18 Друштво контроле засновано је на
кретањима детериторијализације, односно на „модулацији
као самомењајућем калупу који се континуирано мења из
једног тренутка у други, или као сито чија мрежа варира од
једне тачке до друге”.19 Модулација производи дивидуе, док
је друштво засновано на дисциплини као начину управља
ња становништвом производило појединце. Модулација, по
Дејвиду Савату (Давид Сават), поседује четири механизама
15 Garreau, J. (2005) Radical Evolution: The Promise and Peril of Enhan
cing Our Minds, Our Bodies – and What It Means to Be Human, New York:
Random House, pp. 231–232.
16 Wolfe, C. (2010) What Is Posthumanism?,   Minneap olis: University of
Minesota Press, p. XV
17 Исто, pp. XV–XVI
18 Постоје различити покушаји концептуализовања новог стања ствари у
распону од веома апстрактног и свеобухватног појма савремености па
до нешто специфичнијих као што су инфокапитализам, биокапитали
зам, некрокапитализам, кибер-фосилни капитализам, когнитивни капи
тализам итд. Овде се одлучујем за појам аксиоматике капитализма (и
нешто ужи појам друштва контроле), јер аксиоматика као појам нуди до
вољно апстрактни оквир да обухвати све облике капитализма, односно
све концепције савременог облика капитализма. О аксиоматици капи
тализма видети: Deleuze, G. and Guattari, F. (2004) A Thousand Plateaus,
London: Continuum, pp. 509–522.
19 Делез, Ж. Постскриптум о друштвима контроле, у: Преговори 1972–
1990, ур. Делез, Ж. (2010), Лозница: Карпос, стр. 254.
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и то су: 1) препознавање образаца (не више дисциплина и
надзирање, већ обрасци и кодови), 2) антиципација активно
сти (контрола антиципира активност као део групе уместо
приморавања појединца да усваја одређене форме), 3) орга
низација антитеза (време је у друштвима контроле контину
ум и истовременост наспрам одељеног времена дисципли
нарних друштава), 4) програмирање токова („док дисципли
на покушава да конструише и просторно уједини силе на
механички начин, модулација покушава путем калкулације
да антиципира појаву образаца токова или енергије унутар
турбулентног система”).20 Можемо уочити да се дивидуа пу
тем модулације обликује кодовима, антиципацијом активно
сти, организацијом континуум
 а (времена) и програмирањем
токова. Можемо, дакле, уочити да нема ни речи о разлика
ма између органског и неорганског, живог и неживог, људ
ског и нељудског. Људско и нељудско се распоређују или,
боље, модулирају у континууму тока који треба кодирати и,
на тај начин, квантификовати ради уклапања у аксиомати
ку капитализма. Другим речима, трансхумано и постхумано
учествују, а и произведени су у апстрактној машини акси
оматике капитализма и друштву контроле са једне стране,
а са друге и даље задржавају однос према ономе људском
иако у проширеном смислу. Прецизније, иако је за произ
водњу вишка вредности – кванитификацију у оквиру акси
оматике капитализма – данас разлика између човека, живо
тиње, биљке и неорганског мање битна, диференцијација се
и даље задржава управо ради „освајања нових територија”
као једног од аксиома.21 Током сваке од редефиниција оног
људског са проширивањем поља људског у односу на живо
тиње, биљке и неорганско долази до стварања нове области
подложне за производњу вишка вредности. Управо је већ
поменути киборг одлична илустрација за ову преплетеност
проширеног поља људског и аксиоматике. У сусрету човека
и сила силицијума/дигиталног дошло је до стварања како
целокупне нове економије на глобалном нивоу, тако и ства
рања нових форми живота повезаних са интернетом у виду
разних on-line, али и off-line заједница и томе слично.
20 Savat, D. Deleuze’s Objectile: From Discipline to Modulation, in: Deleuze
and New Technology, eds. Savat, D. and Poster, M. (2009) Edinburgh: Edin
burgh University Press, pp. 52–53.
21 Реч је о аксиому засићења: „Капитализам је збиља аксиоматски јер не
поседује никакве законе осим оних иманентних. Хтео би да верујемо да
се он суочава са границама универзума, крајњим границама ресурса и
енергије. Али све са чим се он суочава јесу властите границе (са перио
дичном депрецијацијом постојећег капитала); све што одбија или изме
шта јесу његове властите границе (формирање новог капитала у новим
индустријама са високим профитом)”, Deleuze, G. and Guattari, F. нав.
дело, стр. 511.
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С обзиром на то да и постхумано и трансхумано и даље
остају „сувише људски”, а самим тим ухваћени у апстракт
ну машину аксиоматике капитализма и друштво контроле
као савременог облика биополитике, потребно је наћи друге
теоријске путеве ради утемељења критике како капитали
зма тако и проширеног поља људског које он ствара. Тај пут
проналазим у кретању ка „ономе после човека” или, речју,
ахуманом. Постоје бар два начина да се оно ахумано концеп
туализује. Један од њих заснован је на Делезовој онтологији
како ју је развијао у Разлици и понављању и са Феликсом
Гатаријем (Félix Guattari) у Хиљаду платоа, а на чијем су
се трагу потом развиле многобројне новоматеријалистичке
теорије и филозофије. Други начин био би заснован на та
козваним спекулативнореалистичким филозофијама, наро
чито на филозофији Кентена Мејасуа (Quentin Meillasoux).22
Оно ахумано код Делеза налази се на нивоу онога што он
назива пасивним синтезама. Наиме, у Разлици и понавља
њу Делез прави разлику између нивоа активних синтеза и
нивоа пасивних синтеза. Ниво активних синтеза састоји се
од памћења, разума и аперцепције, односно од рефлексивне
прошлости представе, рефлексивне будућности предивђања
као општости разума и субјекта сложеног делања као апер
цепције (речју, кантовски субјект). Кључно је то да овај ниво
испоставља јединственог субјекта представе на коме се по
том темеље све одредбе онога људског чак и у проширеном
виду. Ниво пасивних синтеза, пак, (раз)утемељен је на ра
злици у интензитетима. Прецизније, реч је о контракција
ма живе садашњости, ретенцијама непосредне прошлости
(тамо где смо имали рефлексивну прошлост представе) и
антиципацијама непосредне будућности (тамо где смо има
ли рефлексивну будућност предвиђања и општост разума).
Уместо аперцепције, која пружа нужно јединство субјекту,
на нивоу пасивних синтеза једино је могуће говорити о лар
валним сопствима које не чине никакво јединство. Пишући
о првој пасивној синтези која производи „живу садашњост”,
Делез каже да „она нужно образује садашњост извесног
трајања, садашњост која се исцрпљује и која пролази, која
је променљива с обзиром на врсте, индивидуе, организме и

22 Ове две велике струје у савременој теорији и филозофији разликују
се, грубо речено, у два битна момента. Док су новоматеријалистичке
филозофије и теорије усредсређене на постајање и иманенцију, дотле
су спекулативнореалистичке филозофије и теорије усредсређене на
бивствујућа и трансценденцију. Због тога их неки зову и онтологијама
оријентисаним на процес (ове прве), и онтологијама оријентисаним на
објект (ове друге). Видети: Garcia, T. (2014) Form and Object: A Treatise
on Things, Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 8–13.
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делове организма који се разматрају”.23 И још: „Али у по
ретку конститутивне пасивности опажајне синтезе упућују
на органске синтезе… Сачињени смо од воде, од земље, од
светлости и контрахованог ваздуха, не само пре него што их
препознамо, односно представимо, већ и пре него што их
осетимо. У својим рецептивним и перцептивним елемен
тима, али и у унутрашњим меким органима телесне дупље,
сваки је организам збир контракција, задржавања и очеки
вања… Потребно је, дакле, да разлучимо не само форме по
нављања у односу на пасивну синтезу, већ и нивое пасивних
синтеза, и комбинације тих нивоа међу собом, и комбинаци
је тих нивоа са активним синтезама”.24 Дакле, не само да је
сваки организам сачињен од пасивних синтеза, па чак и де
лови једног истог организма, већ су то и све врсте и индиви
дуе. Битни увид овог дела Разлике и понављања лежи у томе
што контракција, ретенција и антиципација нису својства
искључиво живих бића (још мање искључиво субјекта кон
ституисаног на нивоу активних синтеза), већ су ове пасивне
синтезе оно што конституише свако бивствујуће као бив
ствујуће, односно постајање у целини. Другим речима, па
сивне синтезе превазилазе чак и проширено поље људског
и обухватају целокупни процес постајања који се одвија на
равни апсолутне иманенције коју сачињавају контракције
ларвалних сопстава.
На овај увид у погледу иманенције ларвалних сопстава ко
ја контрахују, задржавају и антиципирају интензитете на
слањају се „слојевање” и апстрактна онтологија из Хиљаду
платоа. Систем слојева обухвата бар три главна слоја и то
су неоргански, органски и алопластички. Неоргански слој
састоји се од молекуларног и моларног нивоа, односно од
оформљене материје и функционалне структуре. Органски
слој је комплекснији те поред тога што се састоји од орган
ских једињења и органских система који сачињавају органи
зме, поседује и епислој и параслој. Епислој органског слоја
тиче се односа и то: 1) између спољашњег окружења и уну
трашњих елемената, 2) између елемената и једињења, 3) из
међу једињења и сусптанци, 4) између супстанци садржаја
и супстанци израза. Параслој органског слоја успоставља се
као способност органског да дела и да се на њега делује и
то у више видова: 1) добављање извора енергије, 2) перцеп
ција, 3) реакција. Алопластички слој обухвата и неоргански
и органски слој, али поседује и властите специфичности.
Алопластички слој налази се на разини друштва (односно
23 Делез, Ж. (2001) Разлика и понављање, Београд: Федон, стр. 135, мој
курзив.
24 Исто, стр. 127–128, мој курзив.
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друштвене машине, социјуса), те се као такав састоји од
машинског склопа тела (органских и неорганских) и колек
тивног склопа исказивања (режима знакова и друштвених
институција).25
Но, то није све. Неоргански, органски и алопластички сло
јеви са свим њиховим нивоима и међусобним односима де
лови су оног актуелног, а поред актуелног Делез и Гатари
постављају још један ниво у целокупном процесу постајања
– оно виртуално. Између актуелног и виртуалног, условно
речено, налази се оно интензивно које сачињавају терито
ријални склопови произведени путем рефрена, односно по
нављања. Ти територијални склопови, пак, обухватају и ак
туелну димензију постајања са свим њеним слојевима, али
поседују и виртуалну димензију која им омогућава постаја
ње. Виртуално као такво је раван конзистенције,26 која се од
ређује као апстрактна машина „која се састоји од неоформ
љених материја и неформалних функција. Свака апстрактна
машина је консолидовани агрегат материја-функција (филум
и дијаграм)”.27 Поред апстрактних машина које творе раван
конзистенције, постоје и апстрактне машине стратификаци
је или слојевања које обавијају раван конзистенције (и које
творе актуелну страну постајања), затим постоје апстрактне
машине наткодирања или аксиоматике (капитализма), које
тотализују и хомогенизују (за разлику од апстрактне маши
не равни конзистенције) и на крају: „Свака машина је по
везана са другим апстрактним машинама не само зато што
су оне нераскидиво политичке, економске, научне, уметнич
ке, еколошке, космичке – перцептивне, афективне, активне,
мислеће, физичке и семиотичке – већ зато што су њихови
различити типови онолико преплетени колико су њихове
операције конвергентне. Механосфера”.28
Сада можемо да видимо на који начин чак ни проширено
поље људског не може да буде оперативни појам у онтопо
литичкој критици савремености. Почев од „најнижег” нивоа
контракција, ретенција и антиципација интензитета, преко
25 За систематични приказ у виду табеле видети: Bonta, M. and Protevi,
J. (2004) Deleuze and Geophilosophy: A Gude and Glossary, Edinburgh:
Edinburgh University Press, p. 152.
26 Разван конзистенције повезује хетерогене елементе „хексеитете, дога
ђаје, нетелесне трансформације које се апрехендирају по себи, номадске
суштине, нејасне али ригорозне; континууме интензитета или конти
нуалне варијације које превазилазе константе и варијабле; постајања,
која не поседују ни врхунац ни субјект већ се привлаче међусобно у зоне
близине или неодл учивости; глатке просторе настале из избразданих
простора”, Deleuze, G. and Guattari, F. нав. дело, стр. 558.
27 Исто, стр. 562.
28 Исто, стр. 566.
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актуелних слојева па до виртуалних апстрактних машина
које творе механосферу, можемо уочити да се нигде не по
ставља питање људске моћи делања, те самим тим се ни од
нос људског и нељудског не проблематизује. А све то зато
што ти појмови и односи нису довољно апстрактни да би об
ухватили сложеност механосфере састављене од апстракт
них машина и односа између апстрактних машина. Другим
речима, дијалектика људског и нељудског недовољна је да
би адекватно захватила целокупни процес постајања као он
тополитички проблем. И не само да је недовољна, него је
и производ апстрактних машина. А онтополитички је про
блем управо зато што апстрактне машине конзистенције,
слојевања и наткодирања подразумевају постајање у цели
ни, скупа са преплетеношћу економско-политичких и неор
ганско-органских материјалних димензија актуелно-вирту
алног. Речју, актуелно-виртуална механосфера као скуп свих
апстрактних машина и њихових међусобних односа постаје
и постоји пре/после човека и твори како оно људско тако и
оно нељудско као и све њихове могуће односе.
Други приступ ахуманом јесте спекулативнореалистички.
Ту нарочито на уму имам Мејасуа. Мејасу полази од крити
ке онога што он назива корелационизмом. Корелационизам,
пак, дефинише као сваку струју мишљења која следи идеју
„искључивања сваке тврдње да је могуће разматрати под
ручја субјективности и објективности независно једно од
другог. Не само да треба рећи да ми никад не докучујемо
објект ’по себи’, засебно од његовог односа са субјектом,
него треба тврдити и да никад не докучујемо субјект који
није увијек-већ у односу са објектом”.29 Насупрот корела
ционизму Мејасу поставља спекулативни материјализам „за
који је апсолутна реалност извјестан тип ентитета без ми
шљења, мора да тврди и да мишљење није нужно (нешто
може бити без мишљења) и да мишљење може да мисли
оно чега мора бити кад нема мишљења”.30 Кључни појмови
Мејасуовог спекулативног материјализма су анцестралност,
архифосил и хипер-Хаос. Анцестралност означава „сваку
реалност која претходи појави људске врсте – или чак ко
ја претходи сваком познатом облику живота на Земљи”.31 С
29 Мејасу, К. (2014) Послије коначности: Оглед о нужности контингенци
је, Никшић: Друштво философа Црне Горе, стр. 16. Мејасу издваја слаб
и јак корелационизам као два вида тог приступа односу између субјекта
и објекта. Типични представници су Имануел Кант (Immanuel Kant) и
Мартин Хајдегер (Martin Heid egger), али, на овај или онај начин, неки
облик корелационизма је целокупна филозофија (и теор ија) после Канта
(осим Алена Бадјуа /Alain Badiou/).
30 Исто, стр. 44.
31 Исто, стр. 22.
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тим у складу, архифосил дефинише се као „не само матери
је које указују на трагове прошлог живота, сходно правом
смислу термина ’фосил’, него материје које указују на по
стојање анцестралне реалности или догађаја који претходи
животу на Земљи”.32 С обзиром на то да је мишљење спеку
лативно онда када има приступ апсолутном, а да се апсолут
одређује као „биће чије је раздвајање (изворни смисао оног
absolutus) и одвојеност од мишљења такво да нам се пред
ставља као не-релативно, и самим тим у стању да постоји
– постојали ми или не”,33 из тога следи да мишљење мора да
има приступ оном апсолутном по себи, али таквом апсолут
ном по себи које не зависи од мишљења и од субјекта. Али,
с друге стране, треба бити пажљив и не апсолутизовати од
ређено бивствујуће као што су дух или живот (јер то води
у идеализам), као ни релацију (јер то води у корелациони
зам). Оно што се апсолутизује јесте фактицитет анцестрал
ности и архифосила, односно апсолутизује се сâм принцип
који допушта корелационизму да искључи апсолутизујуће
мишљење.34
Апсолутизација фактицитета није метафизичка из два раз
лога. Први лежи у томе што се не апсолутизује одређено
бивствујуће јер је апсолут немогућност нужности одређеног
бивствујућег. Други, пак, зато што апсолутизација фактици
тета укида принцип довољног разлога (постоји нужан раз
лог зашто нешто јесте такво а не другачије) и уводи прин
цип неразлога који гласи да „ништа нема разлога да буде
или да остане такво какво јесте; све мора без разлога моћи
да не буде и/или моћи да буде другачије од онога што је
сте”.35 Другим речима, Мејасу указује на апсолутну нужност
ненужности свега бивствујућег: „Апсолутно нема крајњег
Разлога – ни мисливог ни немисливог. Нема ништа испод
или с оне стране испољене неоправданости датог – ништа
осим безграничне, незаконите моћи његовог уништења, по
јављивања, очувања”.36 Та ненужност свега бивствујућег као
одсуство разлога отвара пут ка Споља изван односа мишље
ња и бивствујућег/бивствовања. Заправо, то Споља, с обзи
ром на одсуство разлога, апсолутно је индиферентно према
мишљењу као таквом и њега Мејасу назива хипер-Хаосом.
Хипер-Хаос за Мејасуа је „нешто неосјетљиво, способно да
уништи и ствари и свјетове; способно да изроди страшне
нелогичности; способно да никад ништа не чини; способно
32 Исто.
33 Исто, стр. 34.
34 Исто, стр. 62, курзив у оригиналу.
35 Исто, стр. 73.
36 Исто, стр. 76.
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да оствари све снове, али и све кошмаре; способно за бур
не и насумичне промјене или, обрнуто, способно да створи
непокретни универзум… Свемоћ без доброте и мудрости,
неспособна да мишљењу јемчи истинитост његових разли
читих идеја. То је нешто попут Времена, али Времена које
је непојмљиво за физику – јер је у стању да без узрока или
разлога, уништи сваки физички закон – као и за метафизи
ку – јер је у стању да уништи сваки одређени ентитет, било
да је то бог или Бог. То није хераклитовско вријеме, јер оно
није вјечни закон настајања, него вјечно и незаконито могу
ће настајање сваког закона. То је Вријеме које је у стању да
уништи чак и настајање себе чинећи да се десе, можда зау
вијек, Покретност, Непокретност и Смрт”.37 Са оваквог ап
солута Мејасу прелази на „изведени” апсолут који се огледа
у математици. Наиме, како не можемо претпоставити да је
Универзум целина или да то није (услед принципа нераз
лога хипер-Хаоса), једини пут за мишљење ове апсолутне
контингенције јесте математичка теорија скупова како ју је
прерадио Ален Бадју.38 И тиме долазимо до оног ахуманог
у овом виду спекулативнореалистичке филозофије. Ахума
но је хипер-Хаос као немисливост тоталитета бивствовања,
апсолутна неразложност свега бивствујућег, али таква да су
на њој засноване анцестралност и архифосил коју указују на
свет пре и без човека.
У овом раду сам приказао два пута до ахуманог – један на
трагу Делезове и Гатаријеве филозофије (која је утицала на
настанак новог материјализма), и други на трагу Мејасуове
филозофије (која је утицала на настанак спекулативног реа
лизма). Ове две струје су у непрестаној напетости, као што
се може видети из Мејасуове (и Бадјуове) критике Делеза.39
Једна од занимљивијих линија промишљања сличности и
разлика између њих била би различита употреба матема
тике и однос појмова иманенције и трансценденције из те
перспективе. Док Делез користи диференцијални рачун ра
ди изградње чисте иманентистичке филозофије, дотле Бадју
користи теорију скупова и заговара трансцендентност до
гађаја. Но, иако постоје многе разлике и сасвим оправдани
разлози за њих, у овом раду покушао сам да покажем да им
је циљ исто – кретање ка ономе Споља, које овде називам

37 Исто, стр. 77–78.
38 Исто, стр. 124–129.
39 За нешто дужу расправу о разликама (и сличностима) између ове две
струје видети: Filipović, A. (2015) From Transcendental Idealism to Tran
scendental Empiricism and Beyond: Kant, Deleuze and Flat Ontology of the
Art, SAJ: Serbian Architectural Journal 7:2, р. 147–156.
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ахумано, зарад изналажења некакве онтологије (и политике)
која би одговорила на изазове савремености.
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Abstract
Writing about the archeology of human sciences, Foucault has shown
that the modern concept of the human is a discursive effect, and that it
can easily disappear once the configuration of power/knowledge has
changed. Contemporary age is also called the Anthropocene - the age
in which the Earth is irrevocably marked by human activities, and for
exactly that reason it is necessary to theoretically and critically re-think
the discursive effect called “the human“. In this paper, I will show that it
is necessary to theorize that which is “after the human“ – the ahuman –
in order to develop an image of the world without the human, which can
serve as an ontological and political framework for thinking and doing
in the age of contemporaneity. The theory of the ahuman would serve
in that regard as a corrective to the multiplicity of conceptions which
developed as critiques of the subject – antihumanism, posthumanism,
transhumanism and other – which were still based on a certain, although
expanded image, of the human.
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ФИЛМСКЕ ДИСТОПИЈЕ И
ТРАНСХУМАНИЗАМ:
КИБОРГ – ОД ФИЛМСКОГ
МИТА ДО РЕАЛНОСТИ
Сажетак: Филмска уметност је антиципирала многе трансхума
нистичке идеје које су тек данас постале актуелни предмет раз
матрања. Седма уметност је указала на бројне етичке дилеме и
контроверзе са којима се човечанство сусреће онда када се налази
пред различитим изазовима трансхуманизма. У филмским дели
ма Холивуда то је најадекватније приказано на примеру киборга.
Стварајући дистопијска дела посвећена киборзима (филмови, те
левизијске серије, графичке новеле) и профитирајући на њима, ме
дијска индустрија користи мешавину радозналости и страха која
постоји код савремених људи који су суочени са убрзаним развојем
технологије која мења њихово социјално окружење. У самој соци
јалној реалности захваљујући развоју технологије, киборг је од ме
дијског феномена временом постао део садашњости и непосредне
будућности. Живимо у времену у којем пропитујемо досадашње
дефиниције и идентитет човека под светлом новог хибридног
идентитета киборга као директног споја човека и машине.
Кључне речи: киборг, дистопије, трансхуманизам, седма
уметност, филм, масовни медији.
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Увод1
Период након Другог светског рата обележен је почетком
дуготрајног хладног рата и непрекидним тензијама изме
ђу великих сила. Страх од нуклеарног сукоба и могућности
нестанка целог човечанства изазивао је непрекидни осећај
нелагодности и анксиозности. Обични грађани али и инте
лектуалци разумевали су сву комплексност тог историјског
периода. Либералне мислиоце је с једне стране бринула опа
сност успостављања неког тоталитарног поретка на свет
ском нивоу, док је с друге стране постојала зебња да би на
кон планетарног сукоба нуклеарних сила преживели људски
род био враћен на ниво првобитне људске заједнице. Отуда
у периоду након Другог светског рата настаје велики број
књижевних и филмских дистопија у којима су изражени ови
страхови.
Чини се да је Урлих Бек (Ulrich Beck) био у праву када је
рекао да живимо у ризичном друштву.2 Константна анксио
зност и страх од природних и вештачки изазваних катастро
фа, еколошких акцидената и могућих терористичких напада
продужила се и након пада Берлинског зида 1989. године и
очекиваног краја историје.3 Не само да су се ризици пове
ћавали, већ је и ниво свести о њима захваљујући масовним
медијима и образовном систему растао, тако да је осећај не
лагодности постао хроничан. Нова нелагодност у култури
је претходних деценија бујала упоредо са развитком техно
логије и различитим могућностима њене злоупотребе. Про
свећени мислиоци су јасно сагледавали и њен деструктивни
потенцијал и разумевали су да она и поред свих предности
представља опасан мач са две оштрице.
Киборг (енг. cyborg – cybernatic organism) о којем је писала
Дона Харавеј (Donna Haraway) представљао је метафору и
само мрачну слику неке, ипак нешто даље будућности, тако
да нико није очекивао да ће се то питање ускоро наметнути
као део агенде свакодневних разматрања. Приказ киборга у
књижевности, на филму и у графичким новелама јесте поку
шај сагледавања сутрашњице, али и проактивно настојање
1 Рад је настао као резултат истраживања холивудског филма за потребе
одбрањене (и необјављене) докторске тезе из области социологије кул
туре (25. 09. 2015. године, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу)
под називом: Đorđević, Đ. P. (2015) Film i tržište: vidovi komercijalizacije
savremenog holivudskog filma, doktorska disertacija (unpublished), Filozof
ski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš.
2 Bek, U. (2001) Rizično društvo: u susret novoj moderni, Beograd: „Filip
Višnjić”.
3 Fukujama, F. (2002) Kraj istorije i poslednji čovek, Podgorica: CID; Banja
Luka: Romanov.
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да се унапред добију одговори на то како ће његова појава
утицати на људски род. Шта ће се догодити са бићем знаним
као homo sapiens оног тренутка када (и ако) киборгизација
људског рода буде омасовљена. Са развојем технологије она
лако може бити претворена у неку нову врсту раширене мо
де, баш као што су данас тетоваже, пирсинзи и пластична
хирургија већ свакидашња ствар.
Како нас подсећају медицински радници, савремен спој чо
века и машине (специјалних електронских протеза и пома
гала) код појединих врста телесних оштећења и болести,
учинио је да једна врста киборга постане наш савременик.4
За сада је киборгизација људи ограничена само на оне који
ма та технологија спасава или олакшава живот. Истовреме
но, некада је то био случај и са класичном хирургијом која је
била ствар нужде, док данас естетска хирургија истовреме
но представља питање моде (укључујући и избор жељеног
модела) и личне одлуке, некада и хира.
Сасвим је извесно да захваљујући идеалу трансхуманизма,
о којем ће бити речи у раду, данашње човечанство клизи ка
будућности у којој ће питање киборгизације човека постати
ствар властите одлуке чак и код физички потпуно здравих
људи. Проблем је у томе што ће та одлука некада заправо
бити изнуђена и представљати резултат притисака неке нове
трансхуманистички обојене културе, моде, а у неким случа
јевима можда чак и појединих тоталитарних режима.

Филмске дистопије
Један од задатака науке је и да предвиђа како ће друштво
изгледати у блиској будућности. Тај посао није нимало лак
и обично је праћен многим погрешкама, што је сасвим ра
зумљиво. На основу већ постојећих тенденција научник-
социолог покушава да (макар донекле) предвиди сутрашњи
цу. Социолог као истраживач и аналитичар успешно сагле
дава разлику између онога што нека социјална појава јесте
у садашњем тренутку и онога што она потенцијално може
да постане. По томе је он донекле сличан уметнику, тако да
се њихове социјалне улоге по овом питању донекле укршта
ју, али и међусобно корисно допуњују. Јер „уметност није
управљена само према актуелним проблемима и стању hic
et nunc. Визије праве уметности иду иза самих ствари, из
ван домашаја неуметничких видика. Уметност не говори са
мо о актуелном човеку, већ и о потенцијалном човеку, не
само о човеку какав јесте, већ и о томе какав би могао и

4 Јовићевић, Д. (28. јуна 2012) Концепт симбиозе, Нин, стр. 56.
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какав би требало да буде у потоњим хуманијим социјалним
условима”.5
Да уметност и друштвене науке могу бити међусобно ин
спиративне области рада и стварања, можда се понајбоље
види на примеру социјалних дистопија. Социјалне дистопи
је су увек биле на граници између социологије и књижевно
сти. Управо је квалитет дела као што су 1984 Џорџа Орвела
(George Orwell), Врли нови свет Олдоса Хакслија (Aldous
Huxley) и Фаренхајт 451 Реја Бредберија (Ray Bradbury),
учинио да она често буду цитирана и у радовима многих
релевантних социолога. Без обзира што социјалне дистопи
је нису социолошко штиво у ужем смислу, њихов прелазни
карактер чини да могу бити назване социолошким романом
– баш као што постоје и психолошки роман и историограф
ски роман. Готово све утопије и дистопије исписане су у ро
манескној форми, али она је само „средство да се искаже
идеја, по правилу социјалнотеоријска”.6
Дистопија представља негативну утопију, њену супрот
ност. Као антиутопија, она не приказује неко идеално дру
штво као што то чине класичне утопије, већ слика негативно
друштво будућности, засновано на свеопштем тоталитари
зму и контроли грађана. Најчешће је то друштво и техно
лошки знатно напредније од времена када сам аутор ства
ра свој дистопијски роман, али та технологија примарно се
употребљава као средство апсолутне репресивне контроле
људи. Данас такође постоји велики број филмских дисто
пија које су ништа мање познате него њихови књижевни
претходници. Код неких од њих постоји и незнатна измена
у односу на класичну дистопијску књижевност. У поједи
ним холивудским филмовима обично је реч о дистопијама
које су настале након неког колапса цивилизације, било да
је он изазван III светским ратом, константним еколошким
загађењем, социјалним немирима, економском кризом или
пак неком случајном нуклеарном или хемијском катастро
фом. Друштво замишљене будућности након таквог колап
са цивилизације представља својеврсну мешавину наново
успостављеног племенског уређења и преосталог оскудног
знања о коришћењу понеког сачуваног технолошког уређаја
из прошлости.
Не мора сваки постапокалиптични филм истовремено бити
и филмска дистопија, али она филмска дела која ту фиктивну
5 Božilović, N. (2008) Umetnost, kreacija, komunikacija, Niš: Filozofski
fakultet, str. 10.
6 Милосављевић, Љ. (2008) Под/стицање слободе: нововековна мисао о
друштву, Ниш: Филозофски факултет, стр. 337.

29

ЂОРЂЕ ЂОРЂЕВИЋ
заједницу будућности приказују као тоталитарно друштво
свакако то јесу. Због актуелности ове теме многе филмске
дистопије током каснијих година добијају своју римејк (re
make) или рибут (reboot) верзију. У познате америчке филм
ске дистопије спадају: Еквилибријум/Equilibrium (2002, Kurt
Wimmer), Игре глади/The Hunger Games (2012, Gary Ross),
Књига спаса/TheBook of Eli (2010, Albert Hughes; Allen Hug
hes), Матрикс/The Matrix (1999, Laurence/Lana Wachowski;
Andrew Paul Wachowski), Гатака/Gattaca (1997, Andrew
Niccol), Робокап/RoboCop (1987, Paul Verhoev en), Сувишни
извештај/Minority Report (2002, Steven Spielberg), Тркач/The
Running Man (1987, Paul Michael Glaser), Судија Дред/Jud
ge Dredd (1995, Danny Cannon), Ембер/City of Ember (2008,
Gil Kenan), Тотални опозив/Total Recall (2012, Len Wise
man), Свештеник/Priest (2011, Scott Stewart), Бекство из Л.
А./Escape from L. A. (1996, John Carpenter), В као вендета/V
for Vendetta (2006, James McTeig ue), Играч/Gamer (2009, Ne
veldine Taylor), Елизијум/Elysium (2013, Neill Blomkamp).7
Дистопијски филмови обично имају знатан комерцијални
успех, али су често и значајна културна референца на коју
се аутори могу позивати у својим радовима. Они су уједно
простор укрштања душтвених наука и социолошке оптике
са светом уметности и маште. Један од значајних јунака који
се каткада појављује како у класичним филмским дистопи
јама, тако и у научно-фантастичним филмовима који имају
дистопијске елементе јесте киборг.

Киборг на филмском платну
Киборг (или сајборг) подразумева спој човека и машине, од
носно људског тела и појединих вештачких механичких де
лова који обично служе као замена за изгубљене или оште
ћене делове људског тела, или поједине телесне функције.
Киборг је спој биолошког и механичког. Обично постоји
извесна забуна у вези са разликовањем киборга од других
сличних јунака филмске митологије. Примера ради, филм
ски Терминатор није киборг, он је андроид, човеколики ро
бот. Киборг из света седме уметности обично је човек чи
ја је осакаћеност надомештена вештачким деловима, који
нису напросто протезе већ моћна оружја која истовремено
повећавају и њихове претходне „недовољне” људске мо
ћи и способности (усавршен вид, прецизније нишањење и
пуцање, бржи покрети и трчање и боље укупне когнитивне
способности).
7 Нека од наведених дела имају неколико својих наставака у оквиру зајед
ничког филмског серијала. Овде због простора наводим само први филм
из сваког серијала.
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Филмски киборг је и Робокап/RoboCop (Paul Verhoev en,
1987), рањени полицајац Алекс Марфи/Alex Murphy из дис
топијског Детроита сутрашњице, који након замене делова
тела вештачким механизмима постаје „чистач” овог града
оптерећеног криминалом. Реч је о једном од познатих сај
берпанк супер-хероја, али и филмском лику који није без
бројних контроверзи. Неки у овом лику препознају типичну
регановску параноју, страх од надолазеће социјалне побу
не мањина и депривираних група које су маргинализоване и
због социјалне неједнакости гурнуте у криминал. Овај страх
није нека новина карактеристична за осамдесете године 20.
века. Још од времена Првог светског рата, у Сједињеним
Америчким Државама постојао је страх средње класе (од
комунизма) који неки аутори подсмешљиво називају „црве
на страва”. Реч је о веровању горњих и средњих слојева да
су приватна предузећа у опасности од масовне револуције
нижих слојева.8
Константни страхови од револуција, социјалних немира и
криминала производили су у медијима велики број тзв. мо
ралних паника. Оне су се одликовале непрекидним поли
тичким апелима и указивањем на потребу да се америчко
друштво врати својим „темељним вредностима” и очисти
од оних снага које су доживљаване као опасност по посто
јећи друштвени и морални поредак. Филмски Робокап као
суперполицајац ишао је на руку тадашњим (у то време још
увек спорним) идејама о потреби милитаризације регулар
не полиције и њеним изједначавањем са опремљеношћу
војске (борбена возила, специјалне јединице, право на но
шење дугих цеви и полуаутоматског оружја). Истовремено,
овај филм представља критику индустријализације у САД
и замене људи у фабричким халама роботима током седам
десетих година 20. века.
Киборг полицајац се у овом филму појављује као неми
лосрдни, готово фашистички чистач друштва од оних ко
је „снаге хегемоније” доживљавају као некакав социјал
ни талог. Због тога, поједини критичари у лику Робокапа
препознају афирмацију полицијске државе и послушних и
роботски испрограмираних полицајаца који беспоговорно
извршавају наређења естаблишмента. Овај лик полицајцакиборга који роботски прецизно елиминише криминалце
појављује се и у филмским наставцима Робокап II/RoboCop
II (1990, Irvin Kershner) и Робокап III/RoboCop III (1993, Fred
Dekker) снимљеним током наредних година. Серијал ових
8 Kaminski, S. (1995) Žanrovi američkog filma: pristupi kritičkoj teoriji popu
larnog filma, Novi Sad: Prometej; Beograd: Jugoslovenska kinoteka, str. 197.
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филмова поставља и питање корумпираности великих кор
порација и центара политичке моћи, као и злоупотребе са
времене технологије за повећање личног утицаја, богатства
и моћи од стране „белих оковратника”. Противнике поли
цајца Марфија чине не само класични криминалци, већ и
безлична хладна и манипулативна корпорација OCP (Omni
Consumer Products) која га је створила. Политичка власт је
у замишљеној дистопијској будућности Детроита приказана
махом као слаба, неодл учна и потчињена великој пословној
корпорацији и њеним интересима.
Истовремено, Робокап се на личном нивоу бори и са својим
новим идентитетом. Он покушава да поврати људске емоци
је и самосвест, али и слободну вољу и аутономију у односу
према државној власти и приватној корпорацији OCP. Ри
мејк овог филма под називом Робокап/RoboCop (2014, Jo
se Padilha) проблематизује актуелну употребу летећих дро
нова у војне сврхе на Блиском истоку и критички разматра
идеју да се они скупа са роботима користе и за унутрашње
полицијске потребе одржавања реда и закона у САД.

Ратови звезда
Најпознатији киборг са целулоидне траке јесте Дарт Вејдер
(Darth Vader) из Лукасових (Lucas) Ратова звезда/Star Wars.
Оног тренутка када је млади џедај ратник Анакин Скајвокер
(Anakin Skywalker) прешао на „тамну страну силе”, он је за
добио веће личне моћи. Али његов морални пад ускоро је
био праћен и физичким сакаћењем, те након тога и претва
рањем у човека-машину. Његова дехуманизација у морал
ном смислу била је праћена и дехуманизацијом у физичком
смислу. Након што је постао киборг и добио ново име Дарт
Вејдер, његов пад у зло је настављен све до завршетка са
ме саге о џедај ратницима и Империји зла. Тек у послед
њем делу (Ратови звезда, епизода VI: Повратак Џедаја/Star
Wars Episode VI: Return of the Jedi, 1983, Richard Marquand)
у Дарт Вејдеру поново побеђује Анакин Скајвокер и реа
фирмисана морална и људска страна његове личности и он
својеручно убија злог императора Палпетина.
У случају овог филмског киборга такође посматрамо уну
трашњу борбу између људске стране личности (и слободне
воље) и онога што је неки јунак постао спајањем са маши
ном. Анакин Скајвокер/Дарт Вејдер је у суштини главни
јунак овог филмског серијала, јер се он једини појављу
је током свих шест филмова9 у којима пратимо период од
9 У овом раду најновији седми филм поменутог серијала, под називом
Ратови звезда VII: Буђење силе/Star Wars Episode VII: The Force Awa
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његовог детињства, све до краја и реаф
 ирмисања његове
људскости. Овај филмски серијал има и изражене дистопиј
ске елементе у оном сегменту када говори о томе како се
нека република претвара у тиранију, али они су напросто
затомњени гомилом специјалних CGI ефеката и превеликом
дозом непрекидних акционих сцена.
Вејдер је заинтересовао филмску публику за идеју киборга,
а Холивуд је настојао да задовољи ту потребу и другим фил
мовима. У условима све веће роботизације и компјутериза
ције у деценијама крајем 20. века „човек-машина” је будио
машту људи, њихова позитивна очекивања али и страхове,
тако да је филмска индустрија успешно финансијски екс
плоатисала мит о киборгу. У свим претходно наведеним хо
ливудским филмовима лик киборга је више коришћен као
метафора за човека који се бори за своју слободну вољу,
како унутар себе самог тако и са снагама социјалног при
тиска и програмирања од стране ауторитета. У основи ових
филмских прича је борба за реус постављање сопствене
људскости и слободне воље при одлучивању.

Киборг данашњице и трансхуманизам
Киборг је у време снимања поменутих филмова углавном
био метафора, лик који постоји у научној фантастици, али
данас он постоји и у реалности савременог живота. Док
тор медицине Милена Чукић, истраживач са Института за
неурологију, говори о томе да већ данас у формалном сми
слу постоје киборзи. Обично је реч о људима (ратни вете
рани, инвалиди) којима су поједини делови тела замење
ни вештачким механичким додатком (протезом). Како она
наводи, само са најновијом протезом за слух коју има око
200.000 људи на свету, могли бисмо да кажемо да имамо то
лико киборга.10 Већина људи још увек не схвата да данас
постоје киборзи међу нама, јер их они по аутоматизму на
ивно замишљају као егзотичне филмске киборге, „надљуде”
опремљене разним оружјима. Ово показује како филм
ска стварност делује на перцепцију и начин размишљања
публике.
На површном нивоу, холивудски филмови о киборзима могу
се посматрати само као филмови са пуно акције и гомилом
специјалних опчињавајућих ефеката које изводи киборг
филмски јунак. Вероватно ће се један део млађе публи
ке задржати управо на том нивоу посматрања целе приче
kens (2015, Jeffrey Jacob Abrams), неће бити предмет разматрања јер се у
њему не појављује лик киборга.
10 Јовићевић, Д. (28. јуна 2012) Концепт симбиозе, Нин, стр. 56–57.
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о киборзима. Нове вештине и моћи којима киборг распола
же пробудиће инфантилне фантазије о омнипотенцији код
једног дела гледалаца. Суштина је пак у озбиљном питању
како такве промене делују на психу главног јунака и ње
гов осећај сопственог идентитета. Шта је он, након што је
постао киборг? Такве дилеме су актуелне због савременог
човечанства које је заиста дошло до тог степена избора. Мо
гуће је да ће људи заиста одлучити да је (биолошки) човек
постао превазиђен и да је наступило време „након човека”
који неки називају post-human world. Овоме је блиска фи
лозофија трансхуманизма која заговара повећање људских
психо-физичких способности уз помоћ физичког спајања
биолошког тела са савременом технологијом.
Назначено питање није безначајно у социолошком смислу
и изазива бројне етичке дилеме. У социјалној реалности,
киборзи су постајали људи којима је била неопходна ме
дицинска помоћ због неке врсте повреде или недостатка.
Савремена филозофија трансхуманизма, пак, заговара не
ку врсту псеудоев олуције путем савремене технологије. То
подразумева претварање и биолошки здравих људи у кибор
ге, како би се унапредиле њихове укупне способности. По
слодавцима посебно примамљиво делује идеја унапређења
радних способности запослених – радници киборзи ће моћи
да раде дуже, боље, прецизније уз мањи утрошак времена и
енергије. Како примећује Дона Харавеј појава киборга који
колонизују свет рада може учинити да чак и „ноћна мора
тејлоризма личи на идилу”.11 Ствара се контура неке могу
ће тоталитарне дистопије будућности. Трансхуманистички
интонирана реклама упућена запосленима у блиској будућ
ности може гласити слично као у најтамнијим дистопија
ма: „Постаните киборг о трошку наше компаније”. Реч је о
препознатљивој комодификацији човека. Као што су роботи
својевремено заменили хиљаде радника, може се догодити
да људи који су добровољно постали киборзи замене кла
сичне раднике. У епохи киборга и трансхуманизма класич
ни биолошки човек постаје превазиђен и „застарео”. Ки
борг је метафора света који се рађа и који ће укинути до
сада познате концепте природности. Он означава ново доба
отворености према хибридним формама и флуктуирајућим
идентитетима.12

11 Haravej, D. „Manifest za kiborga; Nauka, tehnologija i socijalistički femi
nizam osamdesetih godina XX veka“, u: Studije kulture, zbornik, priredila
Đorđević, J. (2008), Beograd: Službeni glasnik, str. 605.
12 Đorđević, J. (2009) Postkultura: uvod u studije kulture, Beograd: Clio,
str. 422.
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Идеја о киборгизацији људи праћена је многим питањима.
Овде није реч само о питању „унапређења способности”
код здравих људи, већ и о дилеми: да ли ће такви киборзи
имати слободну вољу или ће бити испрограмирани робо
ти којима ће послодавац или тоталитарна држава моћи да
управља даљински „на дугме”. Отуда бројне оштре критике
како од стране либертаријанаца и либерала, тако и левича
ра и конзервативаца на рачун филозофије трансхуманизма и
киборга као њеног идеала „усавршеног човека” будућности.
Неки претварање здравог човека у киборга виде као процес
самоусавршавања и неку врсту позитивног механизованог
Супермена, док има оних који у тој идеји препознају само
технолошки обојену варијанту нацистичких настојања да
створе натчовека. Посебно злокобно делује могућност пре
тварања обичних војника у усавршену и испрограмирану
машину за убијање (концепт supersoldier) без било каквих
људских емоција и способности емпатије.
Коришћење киборгизованих „супервојника” омогућило би
на бојном пољу компаративну предност малим тоталитар
ним режимима, али и оним ауторитарним који у етичком
смислу не бирају средства како би остварили циљеве. Баш
као што је својевремено и трка у нуклеарном наоружању би
ла изнуђена чињеницом да и друге државе поседују атомско
оружје, тако ће и употреба киборг војника напросто при
морати све остале државе да као одговор на претњу и саме
прибегну развијању таквих осавремењених војних програ
ма. Оног тренутка када утрка у наоружању отпочне и на по
љу киборгизације, све досадашње етичке дилеме падају у
воду пред утилитарним разлозима.

Човек у ексоскелету
Ново време је донело и знатно измењен приказ киборга на
филмском платну. Он сада није трагична личност растрзана
између механичких делова и своје људске природе. Идеју
полу-механичког „усавршеног човека” потпуно отворено
промовише и актуелни холивудски серијал о Ајронмену
(Iron Man). За разлику од монструозног Дарта Вејдера, Ај
ронмен (односно јунак Тони Старк/Tony Stark) је приказан
као шармантни плејбој, изумитељ, мултимилионер и филан
троп који је решио да усаврши себе и физички недостатак
настао након рањавања у Авганистану претвори у предност
спајањем са механичким деловима.
Овакав трансхуманистички „постчовек” приказан је као хе
рој који непрекидно спасава човечанство суочено са разли
читим изазовима. Он је савршени ратник компјутеризованог
21. века. Ајронмен се захваљујући рекламној индустрији
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наметнуо као један од најпознатијих и најпопуларнијих ју
нака савремене масовне културе. Овај високобуџетни холи
вудски серијал укључује блокбастере: Ајронмен/Iron Man
(2008, Jon Favreau); Ајронмен II/Iron Man II (2010, Jon Favre
au) и Ајронмен III/Iron Man III (2013, Shane Black). Филмски
киборг Ајронмен се такође појављује и у тзв. кросовер (cros
sover) наставцима овог серијала: Осветници/The Avengers
(2012, Joss Whedon) и Осветници: Ера Алтрона/Avengers:
Age of Ultron (2015, Joss Whedon). У свим филмовима Тони
Старк користи механички ексоскелет који може по потреби
да скида онда када није укључен у акцију. Психолошке и
етичке дилеме главног јунака нису примарне у овим филмо
вима. Он у њима покушава да као изумитељ пре свега реши
одређене „техничке потешкоће” које се јављају код употребе
увек нових савршенијих модела ексоскелета Ајронмена.
Ови филмови недвосмислено поручују публици да се сви
животни проблеми могу решити употребом боље техноло
гије и нових усавршених модела. Здравље и боље властите
способности је могуће напросто купити, само ако сте до
вољно богати. Оно што у филмској причи чине најнапредни
ји припадници економске елите, сасвим извесно представља
модел за пројекцију и идентификацију оних делова филмске
публике који иначе теже да постигну тај социјални статус.
Реч је о класичним процесима пројекције и идентификације
о којима је својевремено детаљно писао још Едгар Морен
(Edgar Morin) у својим анализама филмске уметности. Гле
далац се везује за филмског јунака, поистовећује се са лич
ностима које су му у суштини стране и осећа да доживљава
искуство које у ствари нема.13
Овакви филмови са атрактивно приказаним киборзима пу
блици нуде инфантилни рецепт за „инстант успех” у свим
областима живота. Хиљаде фанова широм света који обуче
ни у костиме Ајронмена дочекују главног глумца ових фил
мова приликом биоскопских премијера у великим престо
ницама, јасно сведоче о високом степену идентификовања
са овим филмским јунаком.

Resistance is futile!
Мит киборга такође има пуно додирних тачака и са сајбер
панком који слика свет у којем владају нове технологије и
медији. У таквом компјутеризованом свету људска бића се
„стапају са технологијом и губе контролу над тим својим

13 Moren, E. (1979) Duh vremena I, Beograd: BIGZ, str. 95–96.
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продужецима и својим новим техно-окружењем”.14 Холи
вудски филмови о киборзима донекле јесу својеврсна (не)
намерна реклама за трансхуманизам, али они га не прика
зују увек у светлим тоновима тако да су истовремено и упо
зорење о његовим штетним последицама. У појединим аме
ричким филмовима и телевизијским серијама јасно је истак
нута данас реална опасност од технолошког тоталитаризма
и претварања људи у програмиране киборге. Медијски Бор
гови из Звезданих стаза/Star Trek могу послужити као упо
зорење о опасности од таквог технолошког тоталитаризма.
Са њима се најпре сусрећемо у телевизијској епизоди под
називом Q Who (16. епизода друге сезоне серије Star Trek:
The Next Generation), а након тога прича о њима се проду
жава и у дугометражном играном филму Звездане стазе:
Први контакт/Star Trek: First Contact (1996, Jonathan Fra
kes). Колонија Боргова је приказана као хипертоталитарно
друштво, са потпуним одсуством било какве слободне воље
код његових припадника који су сви киборзи. Друштво Бор
гова се одликује постојањем једне Краљице, а сви остали су
њени поданици којима она даљински управља путем угра
ђених електронских делова. Принцип организације њихове
колоније подсећа на начин функционисања мрава или пче
ла, али поједини намерно ту препознају имплицитну (и сва
како предимензионирану) критику оних друштава која су
попут Северне Кореје. Сам назив Борг колектив за њихово
друштво који су себи дали   говори о томе да је реч о ко
лективистичком друштву. Филмски Боргови Star Trek-a нису
нека засебна ванземаљска раса, већ су створени тако што су
насилно отимали и чиповали припаднике свих других ра
са широм свемира. Њихов циљ је потпуно потчињавање и
присилна асимилација у Борг колектив свих осталих бића, а
главна фраза коју користе гласи: „Resistance is futile!”
Након играног филма, прича о Борговима се продужава и
у телевизијском серијалу Star Trek: Voyager, као и у касни
јем серијалу Star Trek: Enterprise. У првом од ових серијала
приказана је једна ипак оптимистичнија слика о њима у по
ређењу са филмом. Писци сценарија допуштају могућност
да поједини од Боргова некако постигну самосвест и развију
жељу за слободом, те да се уз помоћ људског рода избаве
из Борг колектива. Пример таквих бегунаца из Борг колек
тива најпластичније је приказан преко лика јунакиње под
називом Seven of Nine, која током трајања серијала учи да
од броја постане људско биће. Речју, чак и такав апсолутно
тоталитарни колектив има своје „дисиденте” који желе да
14 Kelner, D. (2004) Medijska kultura, Beograd: Clio, str. 492.
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напусте једноумље. Таква порука сценариста серије обојена
је једном дозом оптимизма и представља истовремено јасну
поруку савременим људима који су суочени са могућношћу
неког будућег технолошког тоталитаризма.

Закључна разматрања
Живот у савременом друштву чини да човек осећа непре
кидну анксиозност због различитих претњи којима је сва
кодневно изложен. Свест о њима додатно је појачана код
данашњег човека захваљујући предимензионираним и кон
стантним медијским истицањем тих претњи. Једну врсту
нелагодности у култури представља и страх од потенцијал
ног атомског разарања човечанства, терористичких напада,
еколошких катастрофа, као и од претварања савременог
друштва у неку врсту глобалне тоталитарне супердржаве,
попут сликовитих примера које нам нуди дистопијска ли
тература. Дистопије се неретко у извесној мери одликују
и технофобијом и страховима да би технологија могла би
ти злоупотребљена као средство усмерено против човека и
његове слободе.
Филмске и књижевне дистопије представљају простор укр
штања душтвених наука и социолошке оптике са светом
уметности и маште. Дистопијски интонирани филмови по
стижу знатан финансијски успех на филмском тржишту, али
временом постају и значајна културна референца на коју се
аутори могу позивати у радовима. Оно непознато се обја
шњава познатим, тако да и филмски ликови киборга служе
као погодна илустрација овог феномена. Они истовремено
постављају многа питања у вези са процесима киборги
зације човека и свим последицама које услед њих настају.
Холивудска филмска остварења антиципирала су годинама
уназад многе недоумице у вези са идејама трансхуманизма.
У савременој култури кључни појам постаје појам хибри
да.15 Постојање разноврсних хибридних идентитета пред
ставља срж културе савременог света. Као речит пример
таквог хибридног идентитета појављује се управо киборг.
Он превазилази дотадашњу дихотомну поделу  између чо
века и машине, природног и вештачког, мушког и женског.
Он се одликује новим, хибридним идентитетом. Он није ви
ше само човек каквог смо познавали у претходним историј
ским епохама. Он је нови механизирани „постчовек” новог
миленијума.

15 Đorđević, J. (2009) Postkultura: uvod u studije kulture, Beograd: Clio,
str. 421.
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Киборг данас није више само холивудски маштовити по
глед у будућност већ реалност садашњег тренутка. Насу
прот егзотичним филмским киборзима који располажу над
људским моћима, у самој савременој социјалној реалности
киборгизација се спроводи само у оним случајевима када
је заиста неопходна медицинска помоћ због неког оштеће
на или урођеног недостатка. Истовремено, развија се идеја
о томе да се киборгизацијом и здравих људи могу унапре
дити њихове „недовољне” људске способности. Свет рада
налази се на опасној граници када ће оно што већ постоји
као идејно образложена концепција о потреби унапређења
радних способности запослених, прећи досадашње моралне
баријере и бити представљено као нужна пословна рацио
налност, односно као нека врста неотејлористичке побољ
шане продуктивности запослених. Реч је о процесима комо
дификације човека зарад његовог прилагођавања потребама
капиталистичког тржишта 21. века.16
Медијска индустрија користи мешавину радозналости и
страха која постоји код савремених људи када се сусретну
са идејама трансхуманизма. Временом се променио и тон у
начину приказивања киборга у филмовима холивудске про
дукције. Он је некада приказиван као трагична личност рас
трзана између своје људске природе и силом прилика при
додатих механизираних делова. Филмска публика је била на
страни његове људске природе која се бори да победи на
метнуте механичке додатке, али и снаге социјалног прити
ска. Данас холивудски киборг постаје окретни и шармантни
суперхерој великог платна, а идеја киборгизације (не)свесно
се рекламира као решење за све личне проблеме главног ју
нака. Његов једини проблем представља проналажење но
вих и бољих механичких решења, односно све савршенијег
киборг ексоскелета.
Медијска продукција истовремено упозорава и на опасност
од формирања тоталитарног уређења попут познатог Борг
колектива из кога је бекство готово немогуће. Оног тренут
ка када киборгизација и здравих људи постане део моде или
неке трансхуманистички обојене културе, увек ће над чове
чанством стајати сенка потенцијалног претварања друштва
будућности у призоре који су нам познати из филмских и
књижевних дистопија.
16 Проблем је што поред играних филмова не постоје и документарни фил
мови посвећени овим питањима. Један од позитивних изузетака пред
ставља филм Inhuman: The Next and Final Phase of Mankind is Here (2015,
Tom Horn), који је настао као резултат истраживачког новинарства. Без
обзира на извесну дозу сензационализма у приступу, овај филм на аде
кватан начин разматра многе од дилема у вези са трансхуманизмом.
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FILM DYSTOPIAS AND TRANSHUMANISM: 
THE CYBORG – FROM THE FILM MYTH TO REALITY
Abstract
Film art anticipated many humanistic ideas which have only recently
become the actual subject of consideration. The seventh art has
pointed to many ethical dilemmas and controversies that the humanity
encounters when facing different challenges of transhumanism. The
Hollywood films exemplify this issue most adequately in the example
of the cyborg. By creating dystopian works related to cyborgs (films,
TV series, graphic novels) and profiting from them, the media industry
uses a mixture of curiosity and fear evident in modern people faced
with an increasing development of technologies, which alters their
social surroundings. Within the social reality, due to the development of
technologies, the cyborg has, as a media phenomenon, over a period of
time, become a part of the present and of the immediate future. We live
in the times in which we question and examine the former definitions
and identity of humans in the light of a new hybrid identity of the
cyborg as a direct mixture of man and machine.
Key words: cyborg, dystopias, transhumanism, seventh art, film, mass
media
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ИМА ЛИ ПОСТХУМАНОГ
ПЕРФОРМЕРА
ТРАНСГРЕСИЈЕ И СУБВЕРЗИЈЕ
ТЕЛА У САЈБЕРПРОСТОРУ
Сажетак: Предмет расправе у овом тескту биће питања тран
сгресије и субверзије (људског) тела које се јављају у ситуацији
технолошки генерисаног извођења. Најпре ћу извести историјскотеоријску контекстуализацију дигиталног окружења у односу на
које се ова померања дешавају, а потом ћу изложити примере сај
берформанса, дигиталног перформанса и техноперформанса, који
проблематизују однос технологије и тела извођача. У централној
расправи ћу се фокусирати на проблем постхуманог или (не)хума
ног извођача кроз концепт који називам дигитални антропомор
физам. Суочење живог тела/извођења и технолошки посредованог
извођења постаје важна пракса за разумевање дисконтинуитета
између човека и машине. Стога ће питања позиције и функције
живог извођача као субјекта и објекта извођења у контексту
дигиталног перформанса и перформанса у сајбер-простoру би
ти испитана на следећим нивоима: а) однос између живог тела
и тела аватара као извођача; б) извођење киборга; в) извођење
компјутера.
Кључне речи: сајберформанс, антропоморфизам, постхумани
зам, сајбер-простор, извођење, тело, субјективност

Проблем постхуманизма и 
дигитални антропоморфизам
У овом раду испитаћу трансгресије и субверзије (људског)
тела које се јављају у ситуац
 ији технолошки генерисаног из
вођења. Фокус расправе у овом тексту ће бити на извођењу

43

АНЕТА СТОЈНИЋ
аватара и киборга као парадигматичних фигура за разма
трање комплексног антропоморфног односа између човека
и технологије али и критичко разматрање постхуманистич
ких позиција у савременом тренутку. Према Бруну Латуру
(Bruno Latour), антропоморфизам се односи: „или на оно
што има људски облик или на оно што обликује људе”.1  У
овом тексту полазим од тезе да дигитално окружење задо
вољава оба дела ове дефиниције, односно да технолошки
кибер-порстор који су створили људи, истовремено обли
кује човечанство. Сам дигитални простор је креиран тако
да му се могу приписати бројне људске карактеристике које
пружају различите могућности за дигиталне антропоморф
не реализације. Истовремено те „респонзивне” и „интуи
тивне” машине мењају и обликују људска понашања, тела и
облике живота. Ова узрочно-последична веза није ни једно
ставна ни невина. Технологија је данас постала најмоћније
оружје за управљање људима путем контроле тела, ума и
свих аспеката живота, поготово оних који су директно по
везани са субјективношћу. (Био)технологија је ушла у наш
свакодневни живот, на први поглед неприметно, али извесно
нас претварајући у друштво киборга. Концепт киборга као
артифицијелног тела издвојеног из простора и вођеног зада
тим алгоритмом биолошког субјекта реализован је не само
у различитим манифестацијама роботике, већ и у најширој
свакодневној примени – од носивих технологија (wear able
technologies), до аватара које користимо у сајбер-простору,
односно, у разним Интернет комуникацијама у оквирима
социјалних мрежа, виртуелних форума и четова (live chat)
и сличног. Концепт киборга као артифицијелног регулациј
ског система успостављеног између биолошког организма
и електронског, механичког, односно артифицијелно кон
струисаног система, реализован је у савременој хирургији,
као и биотехнологији, која је постала део наше свакодне
вице. Дизајнирамо и „побољшавамо” наша тела уз помоћ
(пластичне) хирургије, инплантата, протеза (од пејсмејкера
до роботичких удова), али и биотехнолошки произведене
козметике против старења; једемо генетски модификовану
храну, модификујемо своја ментална стања и свој емотив
ни и сексуални живот легалним или илегалним синтетич
ким дрогама (лековима). Другим речима, савремена култура
сталног побољшавања перформанси, отелотворује биотех
нологију и њено обећање „хај-тек” (пост)човечанства. Да
нас су, кроз сет културних кодова и економско-социјалних
односа, успостављене генерације људских бића које своја
1 Latour, B. Where are the missing masses? The sociology of a few munda
ne artifacts, in: Shaping Technology, eds. Bijker, W. E. and Law, J. (1992)
Cambridge, MA: MIT, p. 160.
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тела не доживљавају као завршена и органски јединствена,
већ као продужена тела која се надовезују на машине. Са
времени мит о киборгу на тај начин се реализује кроз робу
коју биотехнолошка индустрија пружа на тржишту. Режими
контроле укључени у ове процесе спречавају нас/субјекте
да критички сагледавамо сопствену позицију у свету (који
облик живота ја представљам?), те нас, у крајњој инстанци,
спречавају да постанемо политички субјекти.
Проблем који се отвара када говоримо о постхуманизму, је
сте што се често појам хуманог (које би постхумано требало
да наследи), узима као да означава накакав хомогени блок,
што свакако није случај. Наиме, у првом капиталистичком
свету на снази је биополитика, која успоставља регулативе
живота са стилом, док се изван првог капиталистичког света
одиграва процес некрополитике2, где су беда и смрт главне
регулативе живота. Док су поделом територија рада одре
ђене групе људских бића, или чак читави народи сведени
на ниво голог живота, у првом капиталистичком свету људи
живе често и не размишљајући о овим процесима. Парадок
сално, иако су различити процеси у првом и трећем свету
повезани и међузависни, из позиције процеса глобализаци
је уобичајена је перцепција као да постоји једнак режим за
цео свет. Другим речима, да бисмо говорили о постхуманим
позицијама морамо најпре разумети који хумани субјекти
имају право и / или привилегију да прогласе доба постхума
низма, у ком је човек постао редундантан.
Да бих то размотрила најпре ћу показати на који начин се
симболичко место фикционалних коборга променило у са
времености.

Који киборзи у чијем постхуманизму?
Још 1984. године Дона Харавеј (Donna Haraway) је написала
да смо сви ми већ киборзи – теор етизоване и конструисане
химере између живог организма и машине:
„Свет киборга тиче се живе друштвене и индивидуалне
стварности у којој се људи више не боје својих родбинских
веза са животињама и машинама, својих делимичних тела и
контрадикторних позиција.”3
Дона Харавеј користила је метафору киборга у својој кључ
ној критици феминистичког есенцијализма и натурализма.
2 Mbembe, A. (2003) Necropolitics, Public Culture, Volume 15. No. 1, Duke
University Press, pp. 11-40.
3 Haraway, D. (1991) A cyborg manifesto, in: Simians, Cyborgs, and Women:
The reinvention of nature, New York: Routledge, pp.149 – 181.  
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Она је у миту о киборгу видела политички потенцијал за
ослобађање феминизма од погубне потребе за унифицира
ном идентификацијом, залажући се за стварање алијанси на
основу афинитета, а не идентитета.4 Наиме, у идеји о ки
боргу се на узнемирујућ начин дестабилизује уобичајено
схватање концепта „природног”: деконструишу  се бинарни
односи између објекта и субјекта, природе и културе, бића
и небића, организма и машине, мушког и женског, могућно
сти и немогућности преузимања контроле над својим телом.
Киборзи, дакле представљају лиминална бића, која не теже
за стабилним есенцијалистичким идентитетима. Фасцина
ција идејом о киборгу у теорији, али и фикцији у великој
мери почива на чињеници да концепт киборга као лиминал
ног субјекта пружа широк простор за пројекције и елабо
рације различитим правцима. Фигура киборга је важна јер
се у њој спајају имагинација и материјална реалност, као
два стуба на којима почива свака могућност за историјску
трансформацију. 5
Но, погледајмо најпре шта је заправо била референца за по
јам киборга из „Манифеста киборга”, да бисмо показали
како се њихово симболичко место променило у односу на
савремене киборшке реализације. Манифест киборга напи
сан је у доба процвата сајберпанк фикције попут ”Неуро
мансера” Вилијема Гибсона (William Gibson) или Блејдра
нера (Bladerunner) Ридлија Скота (Ridley Scott) – да поме
нем само неке од најпроминентнијих утемељивача жанра.  
Сајбер-панк као постмодерни научно-фантастични жанр
настао је као својеврстан одговор на надолазеће информа
тичко доба, антиципирајући његове могуће технолошке и
социолошке перспективе. За жанр сајбер-панка карактери
стична тема је однос високо технологизованог друштва и
ликова са друштвених маргина – људских, кибернетичких
или машинских отпадника, одметника и припадника суб
култура подземља (underground). Атмосфера је у великој ме
ри преузета из филм ноар а (film noir), док формални аспекти
заплета имају сличности са техникама детективских рома
на.6 Овим путем се у атмосфери дела остварује неочекива
ни спој романтичног импулса са мрачном страном науке и
технологије, који наглашава драматичну амбивалентност
односа појединца и друштва. Заплети су најчешће смеште
ни у постиндустријске, дистопијске мегалополисе у који
ма висока технологија поприма најнеочекиваније форме,
4 Исто.
5 Исто.
6 Gillis, S. (2005) The Matrix Trilogy:Cyberpunk Reloaded, London:
Wallflower Press, p. 75.
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примене и трансформације. Рапидне технолошке промене,
свеприсутне базе компјутерски генерисаних података и тех
нолошке модификације људског тела, одсликавају свако
дневни живот футуристичких дистопија. За разлику од дру
гих поджанрова научне фантастике, за сајбер-панк дела је
карактеристично да антиципирају веома блиску будућност
на планети Земљи. Ово је битно јер наглашава тенденцију
ка промишљању развоја технологије у контексту актуелних
друштвено-политичких кретњи, у чему идеја о нестабилно
сти онога што перципирамо као реалност често игра важну
улогу. У многим сајбер-панк заплетима велики део акције
се одиграва у некој врсти дигитално генерисаног умреженог
простора. Типичан мотив је замагљивање граница између
актуелне и виртуелне реалности.
У фикционализованим дистопијским друштвима, заплети
се најчешће генеришу у напетости између: најнапреднијих
научних достигнућа кибернетике и информационих техно
логија са једне стране и слома или радикалне промене дру
штвеног поретка са друге.7 Хакери, киборзи, различите ва
ријанте облика живота између човека, машине и вештачке
интелигенције, улазе у конфликте са гигантским корпораци
јама чији су производ. Класични сајбер-панк ликови попут
оних описаних у Неурoмансеру и Блејдранеру су добровољ
но или принудно маргинализовани, отуђени усамљеници,
егзистенцијално и онтолошки инкорпорирани у дигитали
зовано високотехнолошко друштво са којим су у конфлик
ту. То значи да су у буквалном смислу конструисани и фор
мулисани од стране економско-технолошких система моћи.
Они потичу од сајбер-технологије (онтолошки) и њихово
постојање и деловање је одређено задатим параметрима
сајбер-друштва (егзистенцијално). Асиметричан однос мо
ћи8 основ је конструкције Другости која ће постати један од
централних мотива мита о киборгу. Киборзи су дакле били
субјекти са маргина, који опстају са оне стране (конструи
саних) граница друштва, иза којих се отварало поље нере
гулисаних, анархичних, застрашујућих, људским законима
неподложних реалности.
Харавејски мит о киборгу недвосмислено поткопава идеју
органске целине, стављајући артикулацију испред репрезен
тације. Сматрам да данас, више од тридесет година после
7 Hassler, D. M. (2008) New Boundaries in Political Science Fiction, Colum
bia: University of South Carolina Press, p. 75-76.
8 Само доминантна групација има моћ да одреди, пропише и наметне соп
ствену специфичност (идентитет) као вредност, а да обезвреди и дис
криминише туђу специфичност (другост); Beau voir, S. (1959) The Second
Sex, New York: Alfred Konoph.
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„Манифеста киборга” ова важна позиција добија актуел
ност у доменима који далеко превазилазе питање алијанси
унутар феминизма и критике политика идентитета. У свету
у ком је дизајнирање сопственог тела постало део свакодне
вице, питање схватања тела као друштвеног конструкта ак
туелније је него икада. Стално редефинисање односа између
човека и машине важно је, како Марина Гржинић наводи,
јер трага за одсутном, али могућом другом садашњошћу:
„ [...] алтернатива нису цинизам или безвредност, односно
некаква апстрактна егзистенција или вјести о технолошком
детерминизму који уништава ’човјека стројем’, односно
‘смисаону политичку акцију’ с ‘текстом’, већ непосредно
раздвајање и позиционирање – другачија артикулација тог
односа.”9
Другачија артикулација, путем које можда можемо досегну
ти другачију садашњост одвија се и на фикционалном и на
материјалном плану, стога је и важно освестити и разуме
ти поменуте процесе и реартикулисати концепт киборга из
савременог тренутка.
Захваљући развоју технологије, данас је могуће различитим
медицинским и козметичким захватима из темеља редизај
нирати сопствено тело. Уз довољно новца могуће је проме
нити морфологију лица, димензије тела, пол или боју коже.
Ширина избора зависи од тога колико новца можете да уло
жите. Не ради се само о козметици. Понекад је у питању
животна медицинска индикација: да ли ћете имати привиле
гију да замените орган који вам је отказао новим, протетич
ким, може одлучити о продужетку, квалитету или крају жи
вота. Другим речима могућност киборгизације сопственог
тела данас је питање класне привилегије. Иако су комплек
сни медицински захвати високе технологије (попут вештач
ких органа и протетичких удова) и даље веома скупи, многе
пре свега естетске операције су постале све приступачније.
Данашњи „киборзи” више нису субјекти научно фантастич
них романа и филмова, већ наше свакодневице. Ова теза има
много даље импликације од пуке критике комодификације
тела.
За разлику од репликаната из Блејдранера ови данашњи „ки
борзи” нису потлачени – они су привилеговани. То значи да
киборг више није асиметрични други већ постаје први у од
носу на ког се конструише несавршени, потрошни, смртни
други. Киборзи нису уклета бића са друштвених маргина
9 Gržinić, M. (1998) U redu za virtuelni kruh, Zagreb: Meandar (prevod na
hrvatski doktorske disertacije Marine Gržinić Virtualne realnosti, Akroničen
čas, paraprostor in simulacija, doktorska disertacija, Ljubljana, str. 183..
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сајбер-панк метропола. Савремени киборзи се смеше са
билборда и насловних страница, седе у управним одборима,
возе се метроом поред вас. Вероватно не мисле о себи као
о киборзима или потенцијалним киборзима. Са друге стра
не, симболичко место репликаната из „Блејдранера” данас
заузимају они људски субјекти који су безизлазно заточени
у својој непроменљивој, телесној, биолошкој, кварљивој,
непоправљивој, смртној, експлоатисаној људскости. Људ
ски субјекти трећег света чијом се смртношћу капиталише
први „киборгизовани” свет. Парадоксално, друштвени по
ложај киборга из сајбер панк фикције у реалности је при
пао онима којима је ускраћена могућност да добровољно
одаберу да постану киборзи, иако могу и бивају уведени у
однос са технологијом кроз процесе експлоатације и ратне
машине. Данас се границе друштва више не одређују спрам
замишљених монструма, химера, киборга који не подлежу
законима људи. Ситуац
 ија се потпуно окренула. Данас из
ван киборгизованог, привилегованог, друштва остаје само
потрошни, голи живот.
Фикцион
 ализација која води ову претпоставку до екстрема
јесте она понуђена у филму „Матрикс” у сцени у којој  не
прегледни милиони људских тела у капсулама сачињавају
батерије које хране машине. У футуристичкој визији Вач
ковских, више се не ради о телу као симбиози организма и
машине већ о гигантском, киборшком систему у ком је људ
ска функција сведена на ниво извора енергије. Голи живот у
капсули, заробљен је захваљујући томе што му је свест „за
творена” у Матриксу – колективном виртуелном, реалном
свету.
Овде није реч о такозваним сајберсветовима у ужем смислу
речи, већ начинима на које се дигитално уписује у тело и
тело уписује у дигитално. На пример, када се на границама
„тврђаве Европе” избеглицама узимају отисци прстију, њи
хова тела бивају дословно заустављена захваљујући брзини
протока ове дигиталне информације, која у року од неколи
ко секунди бива пренета на све граничне прелазе у Европи.10
Другим речима, превођењем тела у овај дигитални податак
граница бива уписана у само тело.

Извођење између сајбер и несајбер простора
У постиндустријско, постмодерно, биополитичко, информа
тичко доба, нове електронске, дигиталне, сајбер-технологије
10 Kuster, B. and Tsian os, V. (2013) Erase them! Eurodac and Digital Deporta
bility, 12. November, 2016. http://eipcp.net/transversal/0313/kuster-tsian os/
en
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промениле су људско искуство простора и времена. Техно
лошки облици егзистенције у којима се успоставља (дис)
континуитет између човека и машине данас су постали не
избежни.11 Марина Гржинић запажа:
„Данас се човек све више одређује управо у односу према
свеобухватном технополитичком суставу, тако да већ тешко
разликујемо, како реторички тако и феноменолошки, човјека
и људско од технолошког. Још и више човјек се данас све ви
ше одређује у односу према кибернетици и функционалној
аналогији – између човјека и рачунала.”12
Комплексан однос тела и технологије посебно је значајан
у извођачким уметностима, које су традицинално почивале
на уживом извођењу присутног хуманог извођача у зајед
ничком простор-времену који деле извођачи и публика. По
следњих деценија употреба технологије постала је широко
распрострањена у савременим извођачким праксама.13 То је
отворило могућности за рушење парадигме простор-време у
извођачким праксама, али и увођење питања извођења тех
нологије односно увођење постхуманог (или не-хуманог)
извођача, односно промене онтологије извођача. Најчешће
смештен у интернет окружење и изеден кроз интернет тех
нолоигије, сајберфоманс14 и дигитални перформанс настају
у театарском контексту, али користе интернет као своју сце
ну.  Некада парадигматско уживо извођење живих извођача
замењено је дигиталном технологијом, а његови конститу
тивни елементи постају Интернет и екран компјутера, или
другог сродног уређаја (мобилни телефон, таблет и сл).

11 Gržinić, M. (1998) U redu za virtuelni kruh, Zagreb: Meandar, str. 10.
12 Исто, стр. 11.
13 Парадигматичан облик овог прожимања извођења и технологије је ди
гитални и/или техноперформанс као уметнички рад заснован на технич
ким средствима реализације. Техноперформанс укључује електронску
комуникацију у оквиру дела, екранско посредовање дела, екранско по
средовање или умножавање фигуре или тела извођача као и медијске и
сајбер трансформације људског тела у машину и машине у био-техно
лошки поредак. Дигитални перформанс је уметнички рад којим се на
нивоу извођења повезују жива и дигитална технологија, односно људ
ско понашање и дигитална технологија. Сајберформанс је специфични
облик дигиталног перформанса у ком је наглашена компонента интер
активности и увек подразумева однос улаза и излаза између органског и
технолошког система, односно извођење у сајбер простору; Упоредити:
Стојнић, А. (2015) Теорија извођења у дигиталној уметности: ка новом
политичком перформансу, Београд: Орион Арт и ФМК.
14 Појам cyberformance је сковала сајбер уметница и теоретичарка Хелен
Верлеи Џејмсон у својој тези: Jamies on, H. V. (2008) Adventures in Cyber
formance, 11. November, 2016., http://eprints.qut.edu.au/28544/1/Helen_Ja
mies on_Thesis.pdf.
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И за извођаче и за публику перформанс у сајберпростору
увек подразумева успостављање неке врсте односа између
сајберпорстора и – овог другог простора. Појава сајбер про
стора отворила је питање разликовања у односу на простор
у традиционалном смислу, односно потребу за његовим (ре)
именовањем које би укључило то разликовање. Да ли може
мо рећи да је у питању физички, материјални, реални, акту
елни, традиционални или искуствени простор? Ниједан од
ових термина не би био тачан, јер се може једнако примени
ти и на сајбер простор. Стога сам одлучила да ова два про
стора једноставно зовем сајбер-простор и несајбер-простор.
Иако наизглед симплификујућа, оваква терминолошка опо
зиција има за циљ да у први план стави карактеристике које
се односе на сајбер-технологију. На донекле рискантан тер
минолошки захват, којим традиционални искуствени про
стор уводим као несајбер, одлучила сам се јер сматрам да се
људско поимање тог простора променило са појавом новог,
сајбер-простора. Пре сајбер-простора није било потребе за
посебним термином којим бисмо назвали несајбер-простор
у свакодневном смислу.
Сајбер-простором сматрам простор који је увек и искључи
во технолошки изведен путем дигитално биолошке техно
логије. Простором који није сајбер – несајбер-простором –
сматрам животни и искуствени простор у традиционалном
смислу. То значи да се несајбер односи на простор који је
повезан са нашим чулним, животним искуством без техно
лошких помагала. Међутим сматрам да је кључно да нагла
сим да се не ради о некаквој апстрактној идеји у световима
који паралелно коегзистирају. На против, сајбер простор
функционише као наставак и продужетак, па можда чак и
нова димензија несајбер простора.
Поставља се питање какве се могућности отварају за пер
цепције и рецепције тела спрам ових промена, поготово у
историјском раздобљу у ком се људско које се перципира
као недовршено, несавршено, децентрирано и нецелови
то – тело које је пре свега пролазна материјална чињени
ца – повезује са машином као својим логичним наставком,
продужетком и посредником. У даљем тексту кроз анализу
неколико примера извођења у дигиталној уметности размо
трићу проблем субверзије и трансгресије тела на следећим
нивоима:
1. Однос између живог тела и тела аватара као извођача;
2. Извођење киборга;
3. Извођење компјутера као укидање хуманог извођача.
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Реизвођења: извођење аватара
Сајберформансом „Реизвођења” (Reen actments15) Ева и
Франко Матес започели су серију сајберформанса „Синте
тички перформанси” (Synthetic Performances) 2007. године.
У питању су перформанси који су у потпуности реализова
ни у виртуелном свету Секнд Лајф (Second Life16). Као из
вођачи се појављују аватари у људском облику, базирани на
физичком изгледу уметника. Серија се иницијално састојала
од реизвођења шест познатих историјских перформанса из
касних шездесетих и седамдесетих година: „Импондераби
лиа” Марине Абрамовић и Улаја (Ulay), „Певајућа скулпту
ра” (The Singing Sculpture) Гилберта и Џорџа (Gilbert & Ge
orge), „Плодно тле” (Seedbed) Вита Акончиа (Vito Acconci),
„Пуцањ” (Shoot) Криса Брдена (Chris Burden) и „Тактилни
Биоскоп” (Tapp und Tast Kino) Вали Експорт (Valie Export).
Аватари уметника су у виртуелној галерији реконструиса
ли перформансе, а публика из целог света, се укључивала и
присуствовала им, такође путем аватара. Централна карак
теристика свих поменутих перформанса је да су се бавили
различитим аспектима тела и телесности.
Узмимо за пример перформанс „Недељивост” (Imponderabi
lia) из 1977. у ком су Марина Абрамовић и Улај стајали на
ги лицем окренути једно према другом у вратима галерије.
Пролаз је био сужен тако да је публика морала да се провуче
између њих како би ушла у галерију, односно да својим те
лом оствари физички контакт са њиховим телима. Потпу
но непокретни и фокусирани једно на друго, уметници су
стварали осећање међусобне интимности. Са друге стране
особа која пролази између њих, приморана је да се окрене
лицем ка једном од њих двоје, насилно стварајући прекид
између пара, али и сопствени контакт са уметницима. Ева и
Франко Матес пренели су овај перформанс у виртуелни свет
Секнд Лајфа прецизношћу кореографске партитуре. Чак су
и углови снимања одговарали фотографијама оригиналног
перформанса. За разлику од уметника, публика је „дошла“ у
форми аватара који су имали и друге облике осим људских
– на пример џиновска Маца Кити (Hello Kitty). Неки авата
ри из публике су искористили прилику да изведу сопствене
перформансе, неки су се и сами скинули голи, неки су по
кушали да блокирају пролаз, а већина је извела очекивани
15 Видео документација о сајберформансима је доступна преко адресе
http://0100101110101101.org/home/reen actments/.
16 За разлику од класичне видео игре Second Life не поставља пред играче
конкретан циљ већ се базира на креирању виртуелних ликова (аватара)
који „живе“ у виртуелном свету онако како их играч наводи. У: Second
Life се приступа преко адресе: http://secondlife.com/.
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задатак провлачења кроз врата. Да би могли да прођу изме
ђу нагих аватара-уметника, аватари-публика су морали да
одаберу – десним или левим „кликом” – ка коме од њих ће
се окренути лицем.
У оригиналном перформансу Марине Абрамовић и Улаја на
снази су била питања: блискости, додира, телесне интим
ности, сексуалности, нелагоде која се остварује у напето
сти између нагог и обученог тела, односа и контакта са пу
бликом, рањивости и ризика. На први поглед могло би се
рећи да реизвођење у сајбер-простору показује ова питања
као депласирана у виртуелном свету где је додир графички
приказ, а нагост само једна од, више или мање необичних
форми које тело аватара може да поприми. Са друге стране,
ово тумачење, којим би се сајберформанс могао подвести
под један облик надидентификације, било би превише јед
ноставно и једнодимензионално. Сматрам да превођење у
форму сајберформанса овде није у функцији пражњења зна
чења, већ, напротив, у функцији реозначавања. Овим хоћу
да кажем да питања којим су се бавили поменути историј
ски перформанси не губе на актуелности већ добијају ново
значење у „Реизвођењима”. Интимност, сексуалност, иден
титет, телесност, ризик, насиље, однос приватног и јавног
простора, лични простор, воајеризам и егзибиционизам у
сајбер-простору, актуелни су управо зато што нам пружају
илузију „нереалности”. Због тога је потребно разумети да се
посредовањем тела у сајбер-простору питање телесности не
превазилази већ умножава. Већ дигиталној онтологији ава
тара (од дигиталног су), придодају се нова значења која ре
дефинишу и тело живог извођача. Сајберформанс „Реизво
ђења” показује нам да нема реизвођења, не зато што је теле
сност нестала, већ зато што тело аватара у сајбер-простору
подлеже другачијим правилима постојања.

Треће око: извођење киборга
За потребе перформанса „Треће око”17 (3rdi) амерички умет
ник ирачког порекла Вафа Билала (Wafa Bilal) се 2010. го
дине подвргао хируршком захвату којим му је на потиљак
уграђена камера. На тај начин стекао је „треће око” које
све време посматра простор који му је иза леђа. Камера без
престанка сваког минута снима по једну фотографију која
се директно преноси на Интернет18. Годину дана, колико је
17 У оригиналном наслову на енглеском постоји игра речи везана за „I” са
значењем „ја”, а која се изговара исто као „еyе” са значењем око, где се
поглед и себство семантички изједначавају.    
18 Документација доступна на http://3rdi.me i http://youtu.be/3MTdODMU
OXQ
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перформанс трајао, поглед са потиљка уметника био је до
ступан јавности у сваком тренутку. Овај перформанс се бави
питањима надзирања и непостојања приватности у савреме
ном друштву. У окружењу савременог медијског Панопти
кона где нас нека камера стално посматра, Билал претвара
посматрано тело у једну од тих камера. У покушају дестаби
лизације односа моћи, он отвара симболички дијалог изме
ђу посматрача и посматраног. Не без (ауто)ироније уметник
каже:
„Ја сам човек са Блиског истока у Америци. Вероватно сам
под присмотром. Инсталирање камере је ослобађајући чин.
Ако се мој живот преноси сваког минута и ако је мој живот
познат, чега имам да се плашим?”19
Насупрот апаратуса невидљивих камера путем којих власт
надзире и неприметно управља становништвом, уметник се
појављује као појединац чија је камера део тела и сасвим
транспарентна. Као одговор дошла је очигледна репресија у
виду забране снимања на радном месту. Донекле иронично,
место на ком је Вафа Билал био принуђен да носи поклопац
преко објектива био је Њујоршки универзитет на ком преда
је (NYU), са образложењем да његова камера угрожава при
ватност студената и других запослених. Као важан аспект
указује се чињеница да је забрана снимања у конкретном
случају значила забрану откривања одређеног дела тела.
Уградивши камеру на своју главу Билал је тело претворио у
уређај за снимање, и на тај начин постао једна врста кибор
га. Стога ми није тешко да замислим превођење ове забране
у опште правило: киборгзи су обавезни да на радном месту
покрију све делове тела који снимају. Хипотетичко правило
би могло да буде део прописа о одевању, као и да постане
предмет борби против дискриминације киборга.
Борба за права киборга већ сада није питање фикције. Ирско
каталонски уметник Нил Харбисон (Neil Harbison) основао
је „Киборшку фондацију”20 (Cyborg Foundation) 2010. годи
не, са циљем подршке људима који желе да постану кибор
зи. Нил Харбисон који пати од слепила за боје, осмислио је
са инжењерима Адамом Монтандоном (Adam Montandon) и
Петером Касеом (Peter Kase) специјално дизајнирани уре
ђај ајборг (eyeborg) који фреквенције боја претвара у звук.
Захваљујући ајборбгу који је у виду антене трајно причвр
стио за своју главу Нил Харбисон је у стању да „чује боје”,
19 Вафа Билал цитиран у разговору са Kejt Tejlor: Taylor, K. (18. II 2011)
The Artist as Cyborg, The Globe and Mail, 12. November 2016., http://www.
theglobeandmail.com/arts/the-artist-as-cyborg/article567039/
20 Видети: http://www.cyborgfoundation.com/
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односно да их разликује на основу звука. Постао је познат
као прва особа која се изјаснила као киборг у званичном до
кументу. То се догодило када му је одбијен захтев за обна
вљање британског пасоша јер је на фотографији носио ај
борг. Харбисон је поднео жалбу у којој је инсистирао да се
ајборг третира као део његовог тела, јер је, у тренутку када
се између његовог организма и машине генерисало ново чу
ло, он постао киборг. Жалба је усвојена и издат му је па
сош на ком је фотографија са антеном чиме је постао први
званични киборг. Као такав, Харбисон би могао бити један
од еклатантан примера биополитичког привилегованог ки
борга.

Хеј здраво: извођење компјутера
Последњи пример који ћу овде размотрити односи се на
представу „Хеј здраво” (Hello, Hi There!), америчке реди
тељке Ени Дорсен (Annie Dorsen) из 2010. године. Предста
ва се играла у класичном позоришном контексту: публика
седи у сали наспрам сцене. На сцени се налазе два компју
тера чији су екрани повећани пројекцијом на два велика
монитора. Драматуршки, представа би се могла сматрати
дуо драмом јер се одвија као дијалог између два лика, јед
ног мушког и једног женског гласа. Међутим, у представи
нема ни једног људског извођача – у целини је изводе два
четбота (chatbot). Разговор који изговарају синтетичким гла
сом исписује се на екранима/мониторима. Текст је базиран
на познатој дебати између Мишела Фукоа (Michael Fouca
ult) и Ноам
 а Чомског (Noam Chomski) из 1971. године, али
стриктно фиксиран сценарио не постоји. Два компјутера
„импровизују” разговор о поменутој дебати, који је сваке
вечери извођења различит. Термин „импровизација” кори
стим условно, јер четботови комуницирају на основу за
датих програмских параметара. Иако број могућих верзија
њиховог разговора није неограничен, он превазилази осам
десет четири милиона могућих варијација, што у условима
позоришне представе практично значи да се исти разговор
никада неће поновити. Још важније је да аутори пројекта
(људи) немају контролу над током разговора који четбото
ви уживо изводе током представе, што доприноси утиску да
се одвија „спонтани” разговор између два компјутера. Ком
пјутери коментаришу теме које су биле предмет дебате из
међу Чомског и Фукоа: језик, креативност, корене научних
истраживања, природу политичке моћи и, пре свега, пита
ње људске природе. Разговор је духовит, понекад апсурдан,
са неочекиваним дигресијама, а понекад намерно постаје
циркуларан, када се ствара драмска тензија: да ли ће маши
не успети да наставе ток разговора, или ће се заглавити у
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кружном понављању (loop)? Иако данас постоје четботови
реализовани софистицираним анимацијама, које подража
вају људски (или неки други) лик, Ени Дорсен намерно ко
ристи једноставне четботове код којих се визуел изација на
екрану своди на графички приказ текста који „изговарају”.
У светлу дебате између Чомског и Фукоа, овај „старински”
изглед подсећа нас на техно-оптимизам касних шездесетих
и раних седамдесетих. Њихов антропоморфизам се огледа у
начину на који симулирају размишљање.
Поставља се питање да ли можемо да говоримо о позори
шној представи ако су једини глумци два компјутера? Ако
је тако, шта нам то говори о вери у неопходност присутног
(људског) тела извођача. Према Филипру Ауслендеру (Phi
lip Auslander) интернет и четботови су померили дебату о
живом извођењу са онтологије перформанса на онтологију
извођача:
„Пошто су четботови виртуелни ентитети, они не поседују
никакво физичко присуство, никакву телесност; они не уми
ру перед нашим очима – они су заправо бесмртни. Четбото
ви могу да буду уништени или избачени из функције, али
они не старе и не умиру у биолошком смислу. Они изводе
уживо али нису живи, макар не на исти начин на који су
органски ентитети живи.”
Управо чињеница да се ради о уживом извођењу обезбеђује
услове у којима компјутерски програм може бити помешан
са хуманим субјектом и обратно, на начин на који је то не
када било незамисливо. Рекла бих да могућност живог из
вођења на дигиталној мрежи унело промену у начин на који
поимамо саму архитектуру реалности. Према Ауслендеру,
радијска технологија је била прва која је унела амбивалент
ност у уживост као централни елемент извођења. На радију,
по први пут нисмо могли да будемо сигурни да ли слушамо
снимак или  живо извођење. Са друге стране, четботови су
увели амбивалентност у сам живот извођача:
„Способност да се презентују перформанси који ће бити по
сматрани у тренутку настанка, или технолошким речником,
извођење у реалном времену – сама срж уживости – је спо
собност коју деле људска бића и четботови”
Стога можемо закључити да су ова два компјутера који си
мулирају интелигенцију сасвим равноправни глумци, чи
је извођење нуди рефлексије, ништа мање интересантне
и смислене од оних које би понудили људски извођачи. У
представи „Хеј здраво” тело није ни присутно ни одсутно, у
смислу недостајућег. Тела нема јер није ни потребно у овом
позоришту које је постало дигитална уметност.
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Од децентрираног субјекта до 
паметног телефона (и назад)
Признавањем статуса извођача аватарима, темељно се про
блематизује читав хуманистички пројекат субјекта. Са друге
стране, ако се аватарима оспори статус извођача, то значи да
не постоји расцеп субјекта и индивидуе. Један од централ
них проблема који се овде отварају тиче се питања пара
дигме: „једна особа, једно тело”. Приликом уласка у сајберпростор долази до кршење те парадигме, а према Славоју
Жижеку постоје четири варијације овог „прекршаја”21:
1. Више особа у једном телу – одговара патологији по
ремећаја мултипле личности (МПД). Не постоји јасна
хијерархија између мноштва особа, односно не постоји
једна особа која гарантује јединство субјекта. Ја бих ре
кла да овај случај можемо да применимо на тело аватара
које може „удомити” већи број особа. Дакле, више особа
из несајбер-простора се уједињују у једном телу у сајберпростору.
2. Више особа изван једног тела – на пример играчи
умрежених видео игара са више учесника у сајбер-свету
(МУД22), сматрају да тело које постоји изван сајбер-света,
односно у несајбер-простору припада „правој особи” која
се налази иза различитих персона у сајбер-свету.
3. Више тела у једној особи – ову верзију Жижек назива
патолошком јер многа тела тренутно ступају у интерак
цију са једном колективном особом, и стога крше аксиом
„једна особа у једном телу”. Ово на пример одговара фан
тазијама о колективном уму у једном телу.
4. Више тела испред једне особе – је начин на који се од
носимо према институцијама, на пример, када кажемо:
држава (компанија, школа) захтева то и то – мада знамо
да институција није живи ентитет који поседује сопстве
ну вољу већ је симболичка фикција.
У односу на оба примера које наводи као патолошке (1. и 3.)
Жижек упозорава да не треба олако деконструисати линију
раздвајања између „патолошког” и „нормалног”. Разлика из
међу субјекта који пати од поремећаја мултипле личности,
и субјекта који игра игрицу на мрежи, тврди Жижек, није у
томе што у другом случају постоји срж јаства које је чврсто
21 Žižek, S. (1997) The Plague of Fantasies, London: Verso, p. 140.
22 Multy user domain – односи се на тип видео игара са више играча који
међусобно дејствују у фикционалном сајбер-свету у реалном времену.
МУД је најчешће заснован на игрању улога.
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укорењено у некаквој стварној реалности изван виртуелног
света. Напротив, субјекту који пати од поремећаја мултипле
личности не фали укорењеност у стварној реалности, већ
њен сам недостатак: празнина која је конститутивна за ди
мензију субјективности:
„Умножена јаства (енг. multiple selves, прим аут.) оспољена
на екрану су ’оно што желим да будем’, начин на који бих
волео да видим себе, репрезентација мог идеалног ега; као
такви, она су као слојеви главице лука: у средини нема ни
чега, а субјекат је баш то ’ништа’. Стога је овде кључно да
се уведе дистинкција између ’јаства’ (’особе’) и субјекта:
лакановски ’децентрирани субјект’ није једноставно мулти
пликација доброг старог ’јаства’, парцијалних центара; ‘по
дељени’ субјекат не значи да постоји једноставно већи број
его/јаства у истој индивидуи, као што је случај у МУД.”23
Подела субјекта није подела између два различита садржаја
као између једног и другог јаства. То је подела између нече
га и ничега, између идентификације и празнине. Субјекат
може бити, и јесте подељен, чак и када поседује само једно
унифицирано јаство. Децентрираност субјекта, стога, може
мо схватити као осцилацију између симболичке и имагинар
не идентификације: амбивалентност између реалног јаства
и спољашњих маски које субјекат користи у сајбер-свету, а
које могу бити истинитије од онога што се перципира као
право лице иза маске. Децентрирани субјект манифестује се
у фигури агента односно заступника у сајбер-свету. Аватар,
као компјутерски програм који је дизајниран тако да кроз
њега делујемо у сајбер-простору, одговара лакановском кон
цепту ега пре него субјекта: аватар није „други субјект” већ
сам его субјекта. Како је према Лакану его увек алтер у од
носу на субјекат ком припада, можемо рећи да је аватар ал
тер его у сајбер-простору. Поставља се питање да ли аватар
може бити извођач ако нема статус самосталног субјекта,
већ представља алтер его децентрираног субјекта? Жижек
истиче да управо у томе лежи радикална амбивалентност
заступника у сајбер-свету, односно аватара. Они могу да по
бољшају наше животе ослобађајући нас непотребних опте
рећења, али по цену децентрираности.24 То значи да нису
само аватари наши посредници, него смо и ми њихови.
Улога аватара је битна јер највећи део активности у сајберпростору изводимо посредством аватара. Аватар није само
алтер его, већ и физички продужетак индивидуе која ступа у
интеракцију са машином. Прикључујући се сајбер-простору,
23 Исто, стр. 141.
24 Исто.
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долазимо у посед тела у дигиталном простору, преводећи га
у пикселе, и трепераве означитеље на екрану. Улазак у сај
бер-простор није некакав симболички, метафорични чин. У
питању је сасвим материјална активност. Она изискује од
ређену врсту повезивања тела са одређеном машином која
добија статус продужетка датог тела, у одређеном простору
и времену.
Начин на који дигиталне системе препознајемо као извођа
че отвара бројне могућности за анализу комплексног одно
са између човека и машине у смислу антропоморфизма. У
данашње време наш свакодневни живот је постао све више
повезан са кибер-технологијом и кибер-простором, а уређа
је које користимо да бисмо му приступили доживљавамо не
само као продужетке нашег тела већ и ума, па и личне и
колективне меморије. Персонализацијом компјутера, „па
метних” телефона, таблета и разних других „носивих” тех
нологија дошли смо до тачке када више не користимо тех
нологију само да бисмо комуницирали једни са другима
већ, истовремено комуницирамо и са самим технологијама.
Штавише и технолошки аларати комуницирају међу собом.
Софтвери који нам се вербално обраћају, као што је на при
мер „Сири” на популарном Ајфону, учинили су комуникаци
ју са машином очигледнијом, иако је она већ била присутна
и у писаној текстуалној комуникацији. Каква се интеракција
дешава када питам нешто свој паметни телефон, односно му
тражим информацију и он ми одговори? Или када компју
тер мени постави питање (на пример да ли прихватам „те и
те” услове коришћења) и ја му одговорим. У оваквим једно
ставним акцијама машинама се додељује споспбност да во
де разговор, односно машина са којом комуницирам постаје
антропоморфна. Погледајмо само речи које се користе када
се описују уређаји који се желе представити као квалитетни,
добро дизајнирани и самим тим пожељни: они су паметни,
интуитивни, респонзивни, пријатељски настројени према
кориснику (user friendly), лични, софистицирани, они имају
памћење (memory) и долазе у генерацијама. Сви ови атрибу
ти уједно и приписују и делегирају људске карактеристике
технологијама које су постале наши антропоморфни проду
жетци. Већ касних деведесетих и раних двехиљадитих, екс
периментално је показано да људи имају тенденцију да ком
пјутерима приписују особине личности укључујући широк
спектар друштвених договора.25 Према Несу и Лиу (Clifford
25 Nass, C. and Lee, K. M. (2001) Does computer – Synthesized speech mani
fest personality? Experimental tests of recognition, similarity-attraction and
consistency- attraction, Journal of Experimental Psychology 7(3), Washing
ton DC: American Psychological Association, p. 172.
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Nass, Kwan Min Lee), истраживања интеракције између љу
ди и компјутера у погледу система који подразумевају текст
и говор (text-to-speech TTS) показала су да људи реаг ују на
хумане карактеристике у машински синтетисаном гласу чак
и када је у питању несавршена симулација код које је сасвим
очугледно да је у питању вештачки генерисан глас:
„Иако знамо да компјутери немају личност у било ком хума
нистичком смислу, и упркос конфронтацији са константним
подсетницима да глас није био људски, људи су у даље из
ражавали ставове спрам привлачења на основу сличности и
привлачења на основу конзистентности”.26
Емпиријска истраживања су показала да је људски одговор
на компјутере суштински социјалан – људи су реаг овали као
да су комуницирали са „стварним” особама. Тако су им се
више свиђали компјутери који су показивали особине лич
ности сличне њиховим (на пример инровертан или екстро
вертан), и очекивали су конзистентност између комуници
раног материјала и „личности” компјутера.
Сматрам да ова сазнања имају бројне импликације за про
блем компјутера као перформера. Ако су компјутери дру
штвени актери, они такође могу постати и позоришни акте
ри осносно извођачи, као што смо видели у примеру пред
ставе „Хало, хеј здраво!”. У терминима антропоморфизма,
поставља се питање ко, или шта је перформативни субјект
у технолошки умреженом свету? Човек или машина? Данас
људи посежу са различитим компјутерским технологијама у
потрази за извођењем у ком ће учествовати. Људи изводе у
машинама, са машинама и уз помоћ машина. Са друге стра
не, свести технологију на пуко средство, још једну алатку за
различите извођачке активности људи, било би несмотре
но и нетачно. Узмимо за пример СИМ картицу за мобилни
телефон. Ко очитава податке са СИМ картице? Вероватно
ниједно људско биће не може да их прочита директно, али
многе машине могу. Када је прикључена у мобилни теле
фон, таблет рачунар или неки од бројних типова читача кар
тице, СИМ картица омогућава процесуирање података као
што су бројеви телефона, листе позива, информације о мре
жи, пропуштеним позивима, гласовним и СМС порукама
итд. као и о технолошким перформансама машине са којом
„комуницира”. Реч перформансе, која је у нашем језику по
чела уобичајено да се користи за техничке спецификације
одређених производа директно је изведена из енглеске ре
чи performance са истом употребом. Када говоримо о пер
формансама аутомобила, компјутера или дигиталне камере,
26 Исто, стр. 177.
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заправо реферишемо на оно што тај аутомобил, компјутер
или камера могу да изведу. Технолошки перформанс одно
си се на извођење самих машина исто колико и на људско
извођење путем машине. Људи више нису ексклузивни про
извођачи технологије, већ имамо технологије које праве, па
чак и дизајнирају друге технологије, за производњу трећих
технологија. Као што Мекензи наводи:
„Домет технолошког перформанса у компјутерској инду
стрији треба одредити у односу на његово сопствено спе
цифично деловање у њој, и у светлу функције компјутера
као виртуелне метатехнологије, технологије која се користи
за дизајнирање, производњу и процену других технологија.
[...] Компјутер не само да изводи него и помаже да се про
изведу перформансе других производа и материјала и тако
у великој мери проширује домет технолошког перформанса,
домет чији уплив у наше свакодневне животе може да се
схвати преко свеприсутност бар-кодова.”27
За мене је најважнија и најдалекосежнија последица Мекен
зијеве опште теорије перформанса то што нам омогућава
да извођача који није људско биће (не-хумани), разматрамо
равноправно са хуманим извођачем. На пример, ако бих хте
ла да сазнам колико пута сам у овом поглављу употреби
ла реч „перформанс” могла бих то да изведем тако што бих
прочитала текст од почетка и пребројала учесталост поја
вљивања тражене речи. За то би ми требало десетак минута.
Ако тражену реч унесем у претраживач програма за писа
ње, компјутер ће извести исти задатак за десетину секунде.
Поставља се питање каква је разлика   између мог извође
ња и извођења компјутерског програма, осим у томе што је
програм ефикаснији.

Закључак
Када разматрамо дигитални антропоморфизам наших сајбер-
делегата морамо бити свесни да смо већ одавно превазишли
концепт људског тела као природног насупрот технолошког.
Данас је тема тела као друштвеног конструкта актуелнија
него икада и стога мора бити критички разматрана. Наша
онтологија је онтологија киборга и она нам даје нашу по
литику. Истовремено, са напретком технологије, која по
стаје све доступнија, искуство киборга у уметности је по
стало мејнстрим до те мере, да многи уметници киборшке
технологије користе као још један алат – пре него свесно

27 McKenzie, J. (2001) Perform or Else: From discipline to performance,
London: Routledge, p. 11
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преиспитивање односа тела и машине у друштвеном и
политичком смислу.
Уметници свакако нису једини који инкорпорирају техно
логију: има људи који су већ уградили идентификационе
чипове испод коже, а чиповање кућних љубимаца је пропи
сано законом и код нас. У ширем смислу свако ко има угра
ђен пејсмејкер, вештачки орган или протезу било ког типа
може се сматрати киборгом. Развој и растућа популарност
технологија које могу да се „обуку” (wear able technology)
показује тенденцију ка све конкретнијем телесном повези
вању људских бића и машина. Киборгизација савременог
друштва се већ догодила, било да је посматрамо као добро
вољну, невољну или једноставно неосвешћену. У друштву у
ком је технологија постала не само најјаче оружје биополи
тике, већ и сама биополитика, а извођење преузело функци
ју дисциплиновања, киборг више није асиметрични други.
Киборг је постао подразумевани облик егзистенције. Изво
ђењем у сајбер-простору наш децентрирани, амбивалент
ни, неухватљиви, киборг–субјекат постаје место расцепа –
место које носи ризик од потпуне десубјективизације, али и
шансу за реартикулаицју позиције (пост)хуманог субјекта у
такозвано постхумано доба.
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IS THERE A POSTHUMAN PERFORMER –
TRANSGRESSIONS AND SUBVERSIONS OF 
BODY IN CYBERSPACE
Abstract
In this paper, the issues of transgression and subversion of human
body in the situation of technologically generated performance are
analyzed. Firstly, a theoretical-historical contextualization of the
digital environment is made and then examples are analyzed of cyber
performance, digital and techno-performance that problematize the
relation between the digital system and the body of the performer.
This relation has become very important for the understanding of
the discontinuity problems between the human and the machine.
Therefore I have considered the changing position and the function
of a live performer as a performing subject and a performing object
in the context of digital performance and performance in cyberspace,
from the following aspects: the relation between live body and
avatar performer; cyborg performance; independent performance of
computers. The central argument focuses on the problem of the post- 
or non-human performer through the concept I have named “digital
anthropomorphism”. According to Bruno Latour, anthropomorphism
can mean ‘either that which has human shape or that which gives shape
to humans’. Argument is made that a digital environment responds to
both parts of this definition. It is both created by humans and at the
same time it is shaping the humanity. The invention of cyberspace has
redefined our ontology and has become a continuation, extension and
even a new dimension of the time-space that we inhabit.
Key words: cyber-performance, anthropomorphism, post-humanism,
cyber-space, performance, body, subjectivity
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THE CYBORG CONTINUUM:
FROM MYTH TO
TECHNOCAPITALISM
IN LARISSA LAI’S
SALT FISH GIRL
Abstract: The paper makes use of Judith Butler’s poststructuralist
approach to gender and Donna Haraway’s theorization of the
posthuman figure of cyborg to explore the subversion of the
heteronormative apparatus in Larissa Lai’s novel Salt Fish Girl.
This work of the early 21st century Canadian speculative fiction
weaves a narrative continuity between a mythical serpent goddess,
her reincarnation as a natural woman and her final embodiment as a
cyborg in a late-capitalist technocracy. The queer poetics of the novel
intersects with the exploration of the boundaries between the human,
animal and the machine in a multilayered narrative that imagines a
technologically-mediated reproduction of the two lesbian protagonists,
thus transcending the heteronormative institution by means of a
posthuman subjectivity. Ultimately, Salt Fish Girl may be said to
take issue with coextensive ideologies of sexism, racism, scientism
and speciesism by imagining a radical agency of a self-reproducing
female subject that combines different natural species and a machine,
challenging the humanist assumptions about the privileged position of
man (or, the male, to be more precise) in a chain of beings in which the
exploitation of women, nature and animals has been rooted.
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A Chinese-Canadian academic, author and LGBT activist,
Lai rooted her first novel When Fox is a Thousand (1995) in
a Chinese myth about foxes who can transform into women to
explore the experiences of racialization and gender oppression.
Also penned within the postcolonial and feminist tradition,
Larissa Lai’s second novel Salt Fish Girl (2002) is another
critically acclaimed contribution to the genres of sciencefiction/speculative fiction, fantasy and biopunk (akin to cyber
punk) which takes the experiments in bio-engineering as its
main subject. The feminist reinvention of the relationship
between nature and technology align Larissa Lai’s text with scifi authors such as Octavia Butler, Ursula LeGuin and Margaret
Atwood, but her work is also heavily indebted to the cyberpunk
film classic Bladerunner and Shelley’s gothic exploration of
what it means to be human in Frankenstein.  Invested equally
in myth, history and the burgeoning 21st century issues such
as migration, ecology, biotechnology, the collapse of nationstates, the boundaries of ethnic memory, and the gendered and
racialized nature of capitalist exploitation, Lai writes a doubleframe narrative set alternately in near-future dystopic Canada
and in ancient China, spilling into the early 20th century. This
complex time-space canvas is straddled by the picaresque (anti)
heroine who starts her shape-shifting journey as the serpent
goddess Nu Wa on the bank of the Yellow River creating the
first humans out of mud, and finally settling in the body of
an 18-year-old Miranda Ching in 2066 Pacific Northwest,
partaking in the enslaved clones’ revolt against the dark forces
of corporate technocapitalism1. The narratives of mythical Nu
Wa and (post)modern-day Miranda converge toward the end of
the novel to reveal recurring embodiments of one woman as a
snake, a fish/mermaid, a human, and a cyborg, who is propelled
to action across the different geo-temporal plains by her love
for the eponymous Salt Fish Girl, also a reincarnating character.
The central lesbian relationship in the novel is historicized by
the specificities of the patriarchal and capitalist oppression,
while it is also fraught with Nu Wa’s/Miranda’s morally dubious
behaviour. By making the marginalized heroine of the novel
morally flawed, Lai avoids the pitfalls of absolute victimization
of the sexual and ethnic Other, thus declaring there is no such
1 I understand technocapitalism as “a new form of capitalism that is heavily
grounded on corporate power and its exploitation of technological creativity”
as discussed in: Villa-Suarez, L. (2012) Technocapitalism: A Critical
Perspective on Technological Innovation and Corporatism, Philadelphia:
Temple University Press.
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thing as an innocent historical subject. This political lucidity is
important for a text such as Salt Fish Girl due to the markedly
activist tone of Lai’s writing that transpires in her trenchant
critique of hegemonic power structures which dominate over the
female/animal/machine heroines in the novel.
Through the confusing origins and multiple rebirths of Nu Wa/
Miranda and Salt Fish Girl/Evie, the last of which is aided by
modern technology, Lai rewrites traditional masculinist origin
myths from a queer perspective, and reclaims paternal science
for the feminist cause of establishing a matrilineal genealogy
for her characters. The novel is acutely aware of the political
and economic implications of who owns the means for the
production of “the technologies of the body”2 which are used to
create categories of race, class, gender and species. The feministMarxist frame informs the narrative, and it is particularly
palpable in Lai’s imaginative visitations to the 19th century
Chinese factories running on cheap female labour, paralleled
by the 21st century corporate exploitation of female clones, the
Sonias. This paper will interpret Lai’s novel as a piece of cyborg
writing as theorized by Donna Haraway that weaves a continuous
thread among capitalism, technology and patriarchy, which it
sets out to dismantle by constructing a new agent of historical
transformation, a cyborg continuum3 of human-animal-machine,
embodied in the novel’s two protagonists.

The Cyborg in Theory and Text
Writing a chapter on the applications of Marxist theory for The
Cambridge Companion to Science Fiction, Csicsery-Ronay
asserts the important role of Marxism in sci-fi criticism since
the 1960s which paralleled its influence on feminism, racecriticism, queer theory and cultural studies. Marxism (and
2 Foucault refers to disciplinary technologies that integrate power and
knowledge and construct the body through state apparatuses such as school,
hospital, judiciary system, etc. One is the “gaze” of the subject who observes,
and the other is the “archive”, i.e. a record of observations, organised
topically, which facilitates the development of institutional and discursive
strategies for exerting power over the body. Foucault sees these technologies
of the body as constitutive of modern scientific research. See: Foucault, M.
(1977) Discipline and Punish: The Birth of the Prison, New York: Pantheon
Books.
3 The phrase cyborg continuum alludes to the famous term lesbian continuum
by the author and feminist scholar Adrianne Rich. Her essay “Compulsory
Heterosexuality and Lesbian Existence” charts the broad platform of intimate
relations and bonds between women, ranging from sexual/romantic, to
mother-daughter relationships and female friendships, operating as a lesbian
continuum which defies compulsory heterosexuality. See: Rich, A. (1980)
Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence, Signs: Journal of
Women in Culture and Society 5.4, pp. 631–660. JSTOR 3173834.
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the wider socialist thought) has been particularly applicable
to the sub-genre of utopian ﬁction that transcends the ills of
contemporary society with its imaginative alternative worlds
on the level of the entire human species that are rooted in
scientific discoveries.  Csicsery-Ronay notes that these are also
the concerns of Marxist utopianism, in which an analysis of the
capitalist economy coupled with a dialectical view of history
has “a universally just and democratic way of life in the future
as the goal of human history” (113).  Csicsery-Ronay goes on to
map the links between Marxist thought and postmodern theory
that rarely and uneasily meet in science fiction criticism. Among
several complaints from the postmodernist camp raised against
contemporary Marxist sci-fi criticism is that it ignores the ways
new technologies have transformed the means of production,
and consequently, cultural values and human bodies. CsicseryRonay remarks that although a major figure of Marxist literary
and cultural criticism Fredric Jameson has been an exception
with his interest in postmodernism and Third World cinema,
he has frequently been found guilty of conceiving technosocial
changes as a negative totality, while rarely acknowledging the
transformative powers and potential for radical paradigm shifts
portrayed in science fiction (121).
What is especially poignant for Csicsery-Ronay is the chasm
he notes between the “traditional” Marxist theorization of scifi and feminism. In spite of the fact their cannon admits some
works of feminist science fiction (e.g. by Piercy and Russ),
critical utopian/socialist theorists have shown disregard for
feminist questions, whereas feminist thought has drifted away
from the Marxist analytic to which it was once indebted for
its progressive historical model. A feminist scholar trained in
biology who stands out in this regard is Donna Haraway, whose
ground breaking theorization of the cyborg combines sci-fi
narratives, historical materialism and feminism (122).
Invited to envision the future of socialist feminism in 1983,
Donna Haraway published a seminal piece of contemporary
critical theory, “The Cyborg Manifesto: Science, Technology
and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century”.
Haraway takes over from the works of science fiction the figure
of cyborg and uses it to diagnose an ongoing breakdown of the
boundaries between humans, genders, animals and machines,
as well as between the “real” and “virtual” – binaries produced
through the Western humanist discourse, which is also the engine
behind the technoscientific revolutions of our age. She argues
that, as postmodern identities are increasingly fragmented and
technology spills into the realm of “natural” ever more often, the
capitalist network of connections has inadvertently given rise to
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a new form of social being, the cyborg, which the marginalized
groups can use as a metaphorical tool of resistance against the
technocapitalist exploitative matrix. Haraway sees the cyborg
in today’s humans, whose minds and bodies have become
integrated with artificial elements, and defines the cyborg as
“a cybernetic organism, a hybrid of machine and organism,
a creature of social reality as well as a creature of fiction”
inhabiting today’s high-tech world in which “boundary between
science fiction and social reality is an optical illusion” (in
Simians, Cyborgs and Women 149). The cyborg’s contribution
to feminism rests in its myth of a genderless world, a world
free of hierarchies between genders, species and races imposed
by the patriarchal-capitalist logic. Hence, the cyborg offers the
possibility of new counter-hegemonic social imaginaries, and
as a creature without origin or stable identity, it can serve as
a much needed basis for political unity of dissimilar identities
that all share a common experience of oppression. For Haraway,
this common ground for activism is vital, for, as she remarks,
“the need for unity of people trying to resist world-wide
intensification of domination has never been more acute” (155).
The socialist aspect of Haraway’s cyborg lies in its modelling
on the proletariat and on women under patriarchy. The cyborg is
capable of class-consciousness, and can orchestrate a subversion
of the technoscientiﬁc network of domination with the aim of
a positive social transformation toward the inclusion of all
difference. What is radical about Haraway as a socialist-feminist
thinker is how she weds her vision of liberation of the oppressed
with the postmodern optimism about the uses of technology, an
institution that has largely been attacked by feminist scholars as
an extension of patriarchal-capitalist exploitation of nature and
reinforcement of hegemony.
Haraway extends her dissaproval of Western logos in another
of her influential articles, “Situated Knowledges: The Science
Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective”,
where she attacks Objectivity in science, defined as “an
external, disembodied point of view” that supposedly provides
a complete and thus the only legitimate perspective on an issue,
whereas it conceals its own subjectivity and the epistemic
violence, to use Spivak’s term, which inevitably limits the
field of vision. Moreover, in this essay, as well, Haraway
takes on the problem of opposing currents within the feminist
movement and argues for a constructive feminist dialogue based
on acknowledged partial perspectives, i.e. a dialogue between
individuals with “subjective” and particularized interests and
experiences, and proposes such partial vision which she calls
“situated knowledges” as a united feminist front against forces
of oppression.
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The radical criticism of the technologies of the body brings
Haraway into dialogue with the philosopher and theorist
Judith Butler. The practice of gender deconstruction that is an
important aspect of Haraway’s cyborg is paralleled in Butler’s
work by the figure of the drag queen. She employs the figure
of the drag queen, a male-sexed body that looks like a female,
to prove the constructedness of both genders, i.e. that there is
a “myriad of open possibilities of cultural meaning occasioned
by a sexed body” (in Gender Trouble 112). Drag is a parody of
gender, according to Butler, a profoundly menacing subversion
of identity that breaks down the discrete borders between
male and female, exposing both genders as effects of the real
constructed through a series of performative acts, such as
dress, hair length, language use, etc. In her founding work of
queer theory, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of
Identity (1990), Butler sets out to disprove not only the category
of gender as a culturally produced identity, enacted and attached
onto a sexed body, but also the very notion of sex as a natural
given. Butler’s complex arguments in the book unravel as she,
as a classically trained scholar, engages with the arguments of
other theorists of gender (including Beauvoir, Wittig, Foucault,
etc.) before she proceeds to her conclusions. Butler’s main line
of argument can be summarized as the following: the gender
categories of masculine and feminine are not “natural” but
are mere cultural effects (or “gender performances”) produced
discursively through systems of signification. In itself, this is not
a new argument, as it has already been established by Simone de
Beauvoir in The Second Sex. But what does this imply about the
supposedly naturally sexed body of a man or a woman which
performs the gender, and which Beauvoir does not comment on?
Butler’s radical response, similarly to Monique Wittig’s is that,
since one is always already born into language/ the system of
signification, this precludes the possibility of a pre-discoursive
and pre-gendered body, i.e. it is impossible for one to conceive
of a pure biological sex without the taint of gender performance
through which sexes are distinguished. From this follows that
biological sex, too, has no claim on an ontological status and
cannot be seen as an essence of the body that precedes the
culturally constructed gender (Gender Trouble 111-128). For
both Wittig and Butler, “the category of sex is itself a gendered
category, fully politically invested, naturalized but not natural
(Gender Trouble 112).
The point of convergence for Haraway’s cyborg, Butler’s drag
and the novel Salt Fish Girl is the idea that biology is a form
of discourse which needs to be countered with anti-essentialism
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and posthumanism4 to lead the way out of duality of man vs.
woman, a problem that haunts much of feminist politics and
fiction. Heteronormativity is the main byproduct of a binarist
conception of both gender and sex which Haraway, Butler and
Lai’s novel seek to dismantle by arguing against its naturalized
status in the Western logos. Drawing on Derrida’s deconstruction
of metaphysical binary structures, the cyborg and the drag
both prove a distabilizing contingency of heteronormativity
on the queer identity, just like “the human” is defined against
its Others, such as animals and machines. Haraway proposes
a genderless, posthuman world of fusions between animal and
machine, while in an analogous argument, Butler invites us
to imagine the plurality and diversity of gender possibilities.
The cyborg/lesbian continuum that consists of animal-humanmachine in the novel Salt Fish Girl synthesizes both Butler’s
and Haraway’s arguments into a projection of a fictional future in
which feminine-gendered cyborgs produced by bio-technology
for the pleasure of the male gaze and for the exploitation in a
technocapitalist metropolis learn to take over the means of their
own production and subvert the established order, blurring
the lines between several contingent dichotomies: male and
female, human and animal, creator and creation, and natural and
artificial.

Salt Fish Girl: The Cyborg Continuum and
Continuity through Technology
“In the beginning, there was just me” (SFG 1) says Nu Wa, the
serpent-godess and the creator of the first humans, commencing
her journey through several lifetimes. The chapters of the book
intertwine the narratives of Nu Wa’s first, second and third
embodiment, but her final life, in which she is largely unconscious
of her mythical origins. The reader is presented with the tales of
two different narrators, the chimerical, fallible and assertive Nu
Wa and the disconcerted and less audacious, but equally erring
Miranda, who converge into a single character toward the end.
Nu Wa’s first life is mythical, her second reincarnation in 19th
century China contains elements of the surreal, whereas in her
final embodiment in a 21st century North American technocracy,
the setting is a sci-fi imaginary. Nu Wa as the narrator is careful
to emphasize both the animalness and the femininity of her
body: she is a proud owner of a tail, but also of “a woman’s
4 I use the term posthuman as a notion derived from science fiction and
philosophy denoting ambiguous organisms that transcend the human state,
but also as a criticism of the humanist, Enlightenment ideas about the
privileged status of man in the chain of beings that produces the dualities of
species, races, genders, and nature and technology.
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lips, a woman’s mouth” (2).   Nu Wa’s is the mythical part of
the narrative, yet she is not contrasted to the post-industrial
technocapitalist setting of the second part of the novel. Rather,
there is a continuity between the mythical creation of the first
humans by Nu Wa and the latter-day breeding of cyborgian
organisms through biotechnology. Nu Wa is interestingly not
only biologically sexed as a woman but also feels like one, i.e.
she is a gendered body. Yet, the ambivalence of her species (a
serpent with human qualities) will soon be coupled with an
androgynous doubling of identity: when Nu Wa transforms into
a mortal human because she yearns to feel the desire and love
she sees in humans, she encounters a face above the river surface
that is strikingly like hers, only male. The scene evokes Butler’s
call to imagine multiple possibilities of gender for a sexed body.
The feminist undercurrent of the narrative is established not
only through Nu Wa’s gendering, but also through her criterion
for the sex assignment of her creations of mud: she turns “the
strong ones into women, the weak ones into men” (3). Nu Wa
also does not have heteronormative reproduction in mind for
her creations, since she originally invents sex for pleasure and
revitalization, and only later thinks of procreation.
Nu Wa’s rebirth in the late 19th century China introduces the
topic of asexual reproduction in the novel, which is a radical
counter-heteronormative act, and a breach with biological
categories, but one which paradoxically, at the same time, has
a firm ground in nature and is a familiar reproductive strategy
of several animal species. Lai deftly weaves a queer poetics in
her heroine’s narrative by infusing her body with animal genes,
making her ambiguously monstrous and natural at the same
time. Interestingly, Nu Wa reproduces herself by impregnating
her chosen mother through polluted water: “she lifted the cup
to her lips, and down I went in the first gulp. I glided down her
throat and slid into her womb” (48). In a parallel act in the 21st
century, Nu Wa will once again utilize nature and a borrowed
womb to perpetuate her existence, only this time, it will be the
durian fruit. Along with practicing asexual self-reproduction,
Nu Wa is also dedicated to creating a matrilineal line of descent
for herself: the fact that the father is left out of the reproductive
act in Nu Wa’s conceptions posits a radical agency of the female
subject and the seizing of the means of reproduction from the
masculine authority. The narrative goes even further in tackling
the principles of heteronormativity by downplaying the role
of the mother, as well. Namely, Nu Wa’s 19th century Chinese
mother only seems to serve as a surrogate-like vessel for the
creation of her child which is a self-sufficient, self-replicating
individual. The nameless mother is not only unaware of the
circumstances of her pregnancy, but Nu Wa also informs us that
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motherhood is an involuntary role for this woman, forced upon
her by patriarchy:
“She was never the type for motherhood. If it hadn’t been
expected of her, if she had had other options, she would
have been an empress, or a poet, or a martyr. Something
grand and perhaps a bit tragic” (SFG 49).
Yet, while Lai deconstructs the mother’s body, she puts her
center-stage in the preservation of ethnic memory in diaspora,
which is also Aimee’s central function in the shaping of Miranda’s
identity who remembers her mother’s voice “reminding (her)
of keeping old games, old stories, and traditional values alive”
(SFG 65). Miranda eventually inadvertently kills her mother
by dropping a box of durians on her, but it is only after this
Lacanian tragedy of final separation from the maternal body that
Miranda becomes a person in her own right, exploring the world
of biogenetic experimentation and corporate exploitation that
she has previously been naively unaware of.
Returning to Nu Wa’s past life in China, she falls in love with
the eponymous Salt Fish Girl, a teenage daughter of a local fish
merchant. From this juncture, the story evolves into a macabre
examination of lesbian life in rural 19th century Canton, and the
limited options available for the two heroines that force the girls
to commit a crime in order to continue their illicit relationship. A
critique of the exploitation of female factory labour is broadened
in the next episode, which follows Nu Wa’s misadventures on
the fantastical Island of Mist and Forgetfulness on which she
is seduced and betrayed by a glamorous Western woman. The
chapter reads as an allegory of the deceit of the American dream
that entices immigrants to move to the global North with the
promise of splendor and pleasure, but then dupes them into
forced labour and a life of crime. Nu Wa’s narrative strand ends
in her brutal death by drowning as a community punishment for
breaching the rules of patriarchy, primarily the male monopoly
over his wife’s body. By marrying an older man in order to
compensate the wrongs her family has suffered for her youthful
sins, Nu Wa relinquishes her lesbianism, and is then encouraged
by her elderly husband to pursue a sexual relationship with a
younger man, in order to provide the family with offspring.
When Nu Wa fails to meet the manifold and contradictory
requirements of patriarchy and is caught in adultery, she is
hunted through woods and then drowned by the villagers in a
basket, thus violently returning to the water from which she
originally emerged centuries ago as a serpent-godess with a split
tail.
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Nu Wa resurfaces in the 21st century coiled around a seed of
a durian fruit, eaten by a new unsuspecting mother well past
her menopause, a 60-year-old Aimee Ching. The mythical
reincarnation of Nu Wa as Aimee’s daughter foregrounds once
again the problem of uncertain origins, as Salt Fish Girl fittingly
defies easy explanations by offering to the reader at least one
more possibility when it comes to Miranda’s conception. As
a teenager Miranda learns from a controversial biogeneticist
named Dr Flowers that the durian fruit her mother had eaten
was possibly a product of gene manipulation or pollution by biochemicals that causes uncontrolled fertility. Hence, apart from
indeterminacy and diversification of origin in the novel, which
is the crux of Reimer’s examination of Lai’s cyborg politics,
it is also vital to acknowledge the narrative’s appropriation
of technology in the deconstruction of humanist categories of
gender, race and species. Through the theme of technology,
the novel weaves a cyborg continuum from the serpent-turnedfish goddess of the mythical opening of the narrative to the 21st
century Chinese-Canadian girl whose trouble is not only that she
is “the only Asian in her class” (SFG 23) as her mother laments,
but also the fact she exudes the repellent durian smell, making
her a social pariah. Consequently, biotechnology, which brings
about an unprecedented environmental catastrophe and social
divides to the denizens of the Unregulated Zone, providing
new possibilities for exploitation and violation of basic human
rights, also mediates in the transposition of Nu Wa’s mythical
lesbianism and the formation of posthuman, hybrid subjectivities
which have the potential to overthrow the established order. In
this way, technocapitalism, to (ab)use Marx’s phrase, produces
its own means of destruction.
Nu Wa’s 21st embodiment as Miranda is at first unknown to
her as she is leading a sheltered life in a techocapitalist quasiutopia, and her connection to Nu Wa begins to unravel as the
five-year-old Miranda spots fish scales in the bathtub after she
takes a bath. Miranda’s temple fistulas also release a briny sea
odour — presumably a relic of Miranda’s past life as a fish or
a mermaid, which she has curiously inherited from her mother,
Aimee, hinting at Aimee’s own kinship with the sea world.  
Miranda’s family abode, the walled city of Serendipity is a
flashy, hi-tech, and rigidly controlled space, run with an iron
fist by the Saturna corporation, while the rest of former Canada
is apparently divided among other three major corporations,
marking a triumph of corporatism5 over the state. Yet, the
5 Corporatism is defined by its theorists as “the power of business corporations
over society” which, significantly for Salt Fish Girl, has an “authoritarian
control over technology”. See: Villa-Suarez, L. op. cit., pp. 1-2.
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operating corporate capitalism is also faltering toward the
end of the novel, as we learn that the economy of Serendipity
has suffered a downturn which caused thousands of lay-offs.
Outside Serendipity lies the overtly dystopian and dilapidating
Unregulated Zone, which is not under direct auspices of any
of the corporations, yet, it is a site of all four corporations’
surveillance systems, military violence and extraction of
resources and labour power. The Unregulated Zone stands as
an antipode to Serendipity, a testimony to its failed free market
utopianism. The overlapping binaries of the real and the virtual
in this economically and socially compartmentalized space are
made explicit in the corporations’ organization of middle-class
labour – Miranda’s aged father is employed as a tax-collector
partaking in a simulation of a war zone, much like a video-game,
where he undergoes an array of humiliating and painful injuries
in the virtual world (which is in an act of Orwellian double speak
called The Real World in the novel) and which take a toll on his
physical body.
The Chings are banished to the Unregulated Zone where women
are routinely subjected to sexual harassment on the bus, where
corporate police violence is ubiquitous and where basic supplies
are considered luxury items. It is also a place where corporate
giants, such as the Pallas shoe brand, sets up factories where
their cloned female workers toil on end, secluded from the
eyes of society which echoes Haraway’s claim in “The Cyborg
Manifesto” that cyborgs are omnipresent, yet invisible. The legal
invisibility of the cyborgs in reinforced through dated humanist
assumptions that the human rights may only be granted to
those individuals who are biologically constructed as human.
The corporations bypass this by inserting 0.3% carp genes into
their Sonia clones and cat genes into their Miyako clones, thus
making them less-than-human and enslaving them on legal
terms.  In Dr Flower’s morbid clinic, Miranda is reunited with her
beloved Salt Fish Girl, now called Evie, whom she recognizes
by her smell from the past life. Evie has apparently also been
reincarnated, but as one of the Sonia clones, and as she shares
with Miranda the details of her “sordid” origins, she imparts
that the carp genes are the “unstable factor” which the scientists
cannot control, and which have consequently instigated Evie’s
unpredicted willfulness, as opposed to the timidity and servility
of most other Sonias. Birns reads the story of Sonias’ forced
factory labour as “quasi allegory of the condition of working
class Asian women in the global marketplace”, “indicators of the
low-wage jobs occupied disproportionally by people of colour in
the postmodern, global economy […], the constructed avatars of
the hegemony of transnational capitalism” (7). While the Sonias
certainly are a part of Lai’s socialist-feminist critique, as cyborg
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characters they also stand for a wider probing of the ossified
humanist assumptions of what makes a human and what the
implications are of the porous boundaries between the species.
It is central to the novel’s plot that the violent homogenization,
limitation and engineered identities of the Sonia and Miyako
clones do not obstruct selfhood and independent consciousness,
prompting the question that the clones are asking the consumers
of the shoes they make: What does it mean to be human? Evie
constructs her subjectivity through her acts and her self-naming.
In her first act of self-fashioning, the savagely pursued, but
relentless Sonia 13 (Evie’s clone name) rips from her body
the surveillance system, ironically called the Angel, which
her laboratory father Dr Flowers has built into to monitor her
movements, and she escapes to join the other rebelled Sonias’
commune dedicated to the subversion of the oppressive
technocapitalist order.
Sonias’ organized silent revolt takes the form of consciousnessraising: the remaining Sonias still toiling in the Pallas
corporation shoe factories print the messages on the soles of
the feet that testify to their humanity (such as the poetry they
write) or provoke the consumers into pondering the brutal
exploitation of the workers. The rebelling Sonias also seize
the means of their own production from Dr Flowers for a brief
period before they are uncovered and brutally annihilated
by the corporation – they utilize the genetically manipulated
durian fruit for their own impregnation, once again bypassing
both the institution of heteronormative sex and the coextensive
institution of biotechnology which perpetuates the male
scientist’s authority over the female object. Dr Flowers, as the
dethroned father figure, protests this usurpation of his control
over the female body and the terms of its (re)production by
assuring Miranda that “the fertility those durians provided was
neither natural nor controllable. It was too dangerous” (249).  
Dr Flowers’s reasoning clearly represents the dualist Cartesian
worldview, originally attacked by Beauvoir and later taken up
by Butler, among many other feminist theorists, which inspires
“cultural associations of mind with masculinity and body with
femininity” (Gender Trouble 12), and according to which it is
the task of men to tame the monstrous female sexuality and
fertility. Flowers might be said to functions in the novel as an
extension of the Roman family’s patria potestas which Foucault
explains in The History of Sexuality (Vol. I) as the right of the
father to “dispose of the life of of his children and slaves; just as
he had given them life, so he could take them away” (256). Yet,
Evie and Miranda exact their revenge on Flowers before he gets
a chance to dispose of them, and the novel ends with the girls
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transformed into mermaids in a hot spring, where Miranda gives
birth to a baby girl.
The inconclusive origin of the child – whether it is the result
of the durian fruit or a mutation during an intercourse of the
two female lovers – affects new and unpredictable possibilities
of imagining both desire and reproduction as independent from
the categories of sex and gender, thus transcending the truth
claims of hostile scientism and heteronormativity. Moreover,
Evie’s and Miranda’s relationship is not idealized in either of
the novel’s time-spaces, but an ongoing dialogue, a negotiated
state. Its prime importance lies in its disruption of heterosexual
hegemony, since their non-phallogocentric erotic exchange defies
the illusions of seemingly stable identity categories. Hence, Salt
Fish Girl proposes a strategic break with the heteronormative
binary by weaving a mythical lesbian genealogy and imagining
a hybridized, cyborgian future that makes use of technology to
render reproduction possible within a lesbian union.

Beyond Heteronormativity: A Posthuman Future
Miranda and Evie, the two heroines, are both radically “othered”
in the world of 21st century technocratic Western dystopia because
of their ethnicity, gender and species. The establishment of such
a broad platform for a common experience of subjugation aligns
the novel’s themes with Donna Haraway’s cyborg-socialistfeminist politics that focuses on the political unity of disparate
marginalized subjects, while the themes also converge with the
critique of gender in the works of Judith Butler, one of the key
thinkers of postmodern philosophy and queer theory. Salt Fish
Girl has been hailed as an exemplary novel of cyborg politics as
theorized by Haraway6, but it also lends itself well to a Butlerian
interpretation because of its portrayal of technologicallymediated subversion of constructed gender categories. Lai
weaves multiple and at times contradictory origin stories for
her 21st century cyborg characters, engendering them through
a narrative of a human-animal-machine continuum, but at the
same time gendering them as feminine and investing them with
lesbian sexuality. Consequently, both Haraway’s and Butler’s
theorizations are applicable to the interpretation of the novel’s
construction of a polymorphous cyborg geneaology through a
continuum of woman, animal and machine in Salt Fish Girl and
both elucidate this novel as a text that approaches the genderless
6 See Reimer, S. (2010) Troubling Origins: Cyborg Politics in Larissa Lai’s
Salt Fish Girl, Atlantis 35.1, pp. 4-13; Villegas-Lopez, S. (2015) Body
Technologies: Posthuman Figurations in Larissa Lai’s Salt Fish Girl and
Jeanette Winterson’s The Stone Gods, Critique: Studies in Contemporary
Fiction 56.1, pp. 26-41.
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body of a cyborg to imbue it with mythic lesbian femininity.
Focusing on the posthuman figurations of the human-machine
couplings, Villegas Lopez writes that Salt Fish Girl, together
with Jeannette Winterson’s The Stone Gods portrays “anxiety
over technology, represented primarily as a tool for progress and
as an integral part of human lives but used by those in power
to discipline the other, variously identified as nature, women,
animals, and machines” (1-2).   I would argue that Salt Fish
Girl casts technology in both a negative and a positive light,
depending on who controls it, and advocates for the subversion
of masculinist origin myths and the coextensive technocapitalist
discourse in order to open up possibilities for alternative lines
of descent.
The line of descent for Lai’s protagonist, Nu Wa/Miranda, is
markedly matrilineal, in the sense that the father is excluded
from reproduction and continuity while the mother figure
remains important. Yet, the novel is equally ambiguous about
motherhood, because the womb in the novel is often a vessel for
the practice of self-replication, a quality that Haraway ascribes
to the high-tech cyborg in an act of its radical subversion of
the biological givens. Hence, the novel can be said to betray
an ambiguous attitude toward technology: biotechnology in the
novel is a product of patriarchal-capitalist power structures that
recreate through cloning, gene manipulation and exploitation
of thus produced female cyborgs the masculine authority over
the Other and perpetuate the subjugation of women, but at the
same time the cyborgs surprisingly turn out to be reincarnations
of mythic lesbian identities that in the course of the story
develop agency, radical independence and creative strategies
for the destruction of the confounding technocapitalist and
heteronormative regime that created them. The lesbian Other is
at first threatened by technology in the narrative, but ultimately,
the instruments of technology are seized and appropriated for its
perseverance and continuity. Hence, Lai’s novel can be said to
share Haraway’s hope for a positive employment of technology
in dismantling the power structures that oppress those identities
that fall outside the heteronormative matrix, creating space for a
utopian conceptualization.
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КИБОРГ ОД МИТА ДО ТЕХНОКАПИТАЛИЗМА У
РОМАНУ SALT FISH GIRL ЛАРИСЕ ЛАИ
Сажетак
Рад користи постструктуралистички приступ роду Џудит Батлер,
као и теорију киборга Доне Харавеј не би ли осветлио критику
хетеронормативности у роману канадске књижевнице Ларисе
Лаи која проистиче из постхуманих идентитета главних јунакиња
романа. У овом делу савремене канадске спекулативне прозе
успоставља се наративни континуитет између приче о митској
богињи у облику змије, њене реинкарнације у жену у Кини 19. века
и њеног коначног отелотворења у киборга у свету корпоратизоване
Канаде касног 21. века. Квир поетика романа преплиће се са
испитивањем границе између човека, животиње и машине на
више приповедних нивоа, а нераскидива веза између две главне
јунакиње (које су хибриди човека, животиње и машине) обједињује
све наративне нивое и подрива институцију хетеронормативности.
Значајно је приметити да љубавна прича Миранде и Иви садржи
мотив биотехнологије и представља технолошка достигнућа као
оруђе у овој субверзији, док ауторка третира биолошке категорије
пола и врсте својих јунакиња као културолошки и историјски
условљене дискурсе а не као природне датости, чиме релативизује
однос природе и технологије са постхуманистичког становишта.
Може се стога закључити да роман истовремено критикује више
облика дискриминације маргинализованих идентитета, било да су
оне засноване на полу, роду, раси или врсти, и доводи у питање
хуманистичко гледиште света које додељује човеку (или, боље
речено, мушкарцу) привилиговани статус у природном поретку
и легитимизује његову власт над категоријама дефинисаним у
хуманизму као његово Друго – природа, животиње и жена.
Кључне речи: Лариса Лаи, постхуманизам, теорија киборга,
хетеронормативност, технолохија
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ТРЕЋИ РОД И СТАРЕ
ЖИВОТИЊЕ У
ПИСМИМА ИЗ НОРВЕШКЕ
ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ
Сажетак: У раду указујем на специфичност старости приказане
највише у односу на   једну женску популацију (неудате жене) и
једну врсту животињског света (пса) у књижевном делу Исидо
ре Секулић Писма из Норвешке, с почетка 20. века, као вид (не)
хуманог односа према тим популацијама. У истраживању се
ослањам на приступ друге књижевнице и филозофкиње, Симон де
Бовоар (Simone de Beauvoir) документован у књизи Starost I, II да
бих показала да је питање старости општецивилизацијски дис
криминаторно, те да у домену родних студија питање старости
није на ваљан начин проблематизовано. Овај приступ у родним
студијама иде у прилог двема интердисциплинама ‒ екофеминизму
и биоетици. Идеје хуманог односа према неуд
 атим женама могу
наћи у делу Исидоре Секулић као једном од претеча ових дисципли
на код нас, што је у домаћој литератури недовољно истицано до
сада. У анализи користим метод дискурс анализе.
Кључне речи: неудата жена, девојка, стара жена, уседелица,
родне студије, трећи род, животиње

Увод
О старим мушкарцима и женама писано је у домаћој лите
ратури на различите начине у оквиру различитих (интер)ди
сциплина у науци и у уметности: у часопису Геронтологија,
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као и у више књига и зборника од којих наводим следеће:
Култура старења и стари у култури; културни живот и
потребе у трећем добу Маријане Миланков и Богдане Опа
чић (2012), зборник радова који је уредио др Милош Не
мањић Култура старења и старости између традиционал
ног и савременог модела (2014), Увод у старење и људска
права старијих, Невене Петрушић, Наташе Тодоровић и
Милутина Врачевића (2015). Аутори/ауторке наведених
књига кроз различита истраживања потврђују дискримина
цију старих људи у готово свим сферама живота у Србији, те
уз залагање за бољи квалитет живота у трећем добу, настоје
и да деконструишу и отклоне предрасуде и митове о старим
особама. Маријана Миланков и Богдана Опачић примећују
да се живот у савременом друштву одвија у оквиру „герон
тофобичне идеологијеˮ, да се на старост још увек гледа као
на предворје смрти а не као на смислену фазу живота1, и
истичу да је у Србији доминантан образац пасивног а не ак
тивног старења2. Петрушић, Тодоровић и Врачевић уочавају
да детињство, адолесценција и одрасло доба пресудно ути
чу на квалитет живота у старости, да начин на који старимо
није унапред задат, и да се разликују две врсте инвестиција
у старост ‒ ране и касне, као и оне на нивоу појединца и на
нивоу друштва.3
Ако се погледаjу подаци из различитих култура, како је то
документовано у књизи Симон де Бовоар (1986), можемо
закључити да је старење као нормалан процес живих бића
у већини патријархалних друштава друштвено негативно
одређен. Када су у питању неудате старије женске особе,
оне су у домаћој култури експлицитно и имплицитно дис
криминисане. А како то изгледа у норвешкој култури, с по
четка 20. века, податке налазимо у књизи Исидоре Секулић.
Писма из Норвешке Исидоре Секулић (1914. прво издање;
анализирам издање из 1951) друга је објављена књига ове
списатељице почетком 20. века. Путопис, чија је садржина
распоређена у десет целина ‒ писама (уз предговор ауторке
написан за друго издање), тематски је вишеслојан ‒ аутор
ка описује природу, начин живота људи, бави се књижев
ним темама, дотиче се ратне тематике изражавајући анти
ратни став, доводећи у везу ‒ поређењем ‒ многе појаве у
1 Миланков, М. и Опачић, Б. (2012) Култура старења и стари у култури:
културни живот и потребе у трећем добу, Београд: Завод за проучава
ње културног развитка, стр. 10.
2 Исто, стр. 28.
3 Petrušić, N., Todorović, N. i Vračević, M. (2015) Uvod u starenje i ljudska
prava starijihˮ (Pilot studija o finansijskom  zlostavljanju starijih), Beograd:
Crveni krst Srbije, str. 20.
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Норвешкој и Србији. Знатну пажњу у овој књизи Исидора
Секулић посветила је питању старости, те је фокус мог рада
на указивању на ауторкин поглед на старост (неудатих) же
на, њено интересовање за положај старих животиња у лову,
и њен допринос идеји и пракси хуманог.

Трећи род ‒ положај старих девојака и 
хумано у делима Исидоре Секулић
Кроз есеј којим завршава четврто писмо, ауторка је у дело
уткала тему старости којој приступа пишући о једној по
себној „скупиниˮ ‒ старих неудатих жена. Пише о старим
девојкама у великим местима, и у Норвешкој, о њиховој
бројности, организацији, раду и моћи, употребљава израз
трећи род (који стављам у наслов овог текста под навод
нике): „старе девојке, рекло би се, чине скоро претежни део
становништва, оне су организација, оне су трећи род, оне
су социјални и политички фактор, оне су радна снага, оне
су поплава.ˮ4 (мој курзив). Ауторка је, уз свест о друштве
ној конструкцији рода, указала на посебан положај старих
неудатих жена, а читав есеј о старим девојкама приказује
настајање и опстајање, у њеној терминологији, трећег рода
у Норвешкој. Исидора Секулић најпре пише о узроцима не
удатости жена у Норвешкој: бројност ‒ рађање више „жен
скиња него мушкињаˮ као непресудан фактор, затим исе
љавање мушкараца у Америку тог времена, самосталност
Норвежанки у свом господарству и њихово неодр ицање од
тога. Један од фактора неудатости јесте и родна подела улога
и послова у породици ‒  Норвежанке брину о старим роди
тељима (и издражавају браћу и сестре). Ауторка стога пише
о  неправди према овим женама, родно заснованој, јер за њи
хову браћу та правила и дужности изостају. Брига о старим
особама у породици подразумевана је (не само) међу нор
вешким женама, породица и друштво својим очекивањима
онемогућавају овим женама емоције и евентуални брак, њи
хови животи и тела су у поменутом случају у служби при
марних породица. Зато ауторка пише о „кривдиˮ ‒ неправед
ном положају жена у Норвешкој које подносе личне жртве,
чиме критикује патријархално понашање у друштву у којем
је то норма, па и кроз односе међу женама (сестрама) у по
родици: одсуство бриге, залагања за добробит сестара и ква
литет њихових живота. Ауторка ће поводом тог „парадоксаˮ
проговорити о личном схватању да је „нама женама, утеха
од еманципације у том што ћемо мало променити врсту и

4 Секулић, И. (2001) Писма из Норвешке и други путописи, Нови Сад:
Stylos, стр. 105.
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начин робовања.ˮ5 Кроз експлицитно изражен став о роп
ском положају жена (и упадљиву реч утеха везану за еман
ципацију која сведочи о неослобођењу жена) ауторка крити
кује нехуман однос према женама. Како се под хуманошћу
најчешће подразумева човекољубље, то се наведени редови
могу читати као одсуство истог у целини у патријархалним
културама, јер женољубље једноставно изостаје ‒ робовање
жена супротно је идеји хуманог.
Конкретан пример хуманизованог погледа на старост и при
хватања старе жене  дат је у сажетом опису прославе педе
сетог рођендана гђице Б. С. Хевик, којој је и ауторка прису
ствовала. На прослави је родно и старосно хетерогено дру
штво, а опис сведочи о укључености слављенице у друштво,
о слављењу живота. Весеље и расположење слављенице
илуструју прихватање старости, живота, непатријархално
виђење година, писање о старости које је далеко од идеје о
ружноћи, пропадању као традиционалном дискурсу о ста
рости на који упућује Бовоар (1986). Ауторка пише о „ком
пањону гђице Б., Наполеону,  о удружености две жене које
су ствари узеле у своје руке, о њиховом заједничком вођењу
баштованлука: „командују и издржавају шездесет радника6.
Иако помало карикирано даје лик Наполеона, назначавајући
у тој жени и извесну црту доминације, стрепње других људи
од ње, Исидора Секулић бележи како је управо та жена сво
јим радом и баштованлуком спасла део породичног имања,
а помогла је и својој браћи. Успех у раду две старије жене
слама, чак и данас присутну, погрешну представу о старим
људима као неактивним или мање успешним у раду.
У тој одбрани својих јунакиња, ауторка позитивно прика
зује не само успех у економији, већ говори о „врло лепојˮ
и отменој гђици Б., и о њеном таленту за музику. Истица
ње лепоте гђице Б., као и касније Ранхил, може се довести
у везу са запажањем Симон де Бовоар (неколико деценија
касније) ‒ да се никада не говори о лепој старици него ће
израз бити: „љупка стара женаˮ7. Бовоар сведочи о старости
жене и теми лепоте у књижевности (на основу свог читалач
ког искуства, иако доноси уопштенији закључак) и реалном
животу, али дело Исидоре Секулић показује супротно, по
јављује се као редак пример навођења лепоте старе жене.
Иако ауторка Писама на једном месту, кратко и готово кари
катурално, даље у тексту пише о старим женама упућујући
на другост тела старости ‒ осушене, пресоване, збрчкане и
5 Исто, стр. 106.
6 Исто, стр. 109.
7 Bovoar, S. (1986) Starost II, Beograd: BIGZ, str. 26.
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моткасте фигуре ‒ тај дискурс прекида пишући о женама
које још увек „јуначки корачајуˮ кроз град, које не скривају
своја тела, које су интелектуално радознале, наговештава
јући њихову недобродошлицу на предавања младог фран
цуског доцента речима да „за пакостˮ младом доценту не
пропуштају његова предавања.
Симон де Бовоар је у делу Старост препознала Норвешку
као једну од неколико земаља у којима се заиста брине о
људима. Док Бовоар посебну пажњу посвећује нехуманим
условима у различитим   старачким домовима, тачније си
ротиштима, и Исидора Секулић се  кратко концентрише на
опис једне врсте института, дома за старе жене, указујући
на његов изглед и положај  ‒ лепу кућу са баштом у реду го
сподских вила у Ослу. Ауторка је назначила да су сви људи
у Норвешкој, на неки начин, повезани са старим девојкама,
те да постоје богате задужбине и институти за помагање и
издржавање сиромашних „или много самотних уседелица,
да што лепше, што достојније и удобније проживе свој уса
мљенички живот.ˮ8 Дата је слика друштва у ком се брине
за квалитет живота, за здравље, достојанство и продужење
живота старих жена, у коме оне нису одбачене, док аутор
ка истовремено сведочи и о њиховој усамљености. Сажет
поглед на старе жене и болничарке које су им посвећене,
потврђује бригу, а књижевница указује и, речју отимати,
на жељу за животом: „Неке су ишле с једним, неке с два
штапа, неке су нудиље водиле под руку, неке су болничарке
гурале у колицима, некима од добро утопљених дама сер
виран је доручак у башти. Све је изашло на сунце и ваздух,
и отимало се да учини што је више могућно за поправку
здравља и продужење свог животаˮ9 (мој курзив). Бојана
Стојановић Пантовић и Кристина Стевановић уочавају да је
ауторка, посматрајући друге из етноцентричне перспективе,
из ње изашла10. Исидора Секулић је ставила под лупу, по
средно критикујући, становиште јужњака о старости (жене)
и у култури Србије, да се „против природе природно ништа
не можеˮ ‒ слика из Норвешке говори у прилог речима да је
на северу живот скупљи и да људи тамо знају живети. Ста
рост није само питање природе, већ и друштва ‒ свеукупне
културе бриге за живот и здравље.
8 Секулић, И. нав. дело, стр. 110.
9 Исто, стр. 110.
10 Стојановић Пантовић, Б. и Стевановић, K. Критичке контроверзе о фе
минизму Исидоре Секулић, у: Српска књижевна критика и културна
политика у другој половини ХХ века: тематско-проблемски зборник,
уредник Радуловић, М. (2013), Београд: Институт за књижевност и
уметност, стр. 76.
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У Писмима из Норвешке сумиран је нехуман однос према
старим неудатим женама и њихов лош положају, али и не
гативне особине и патријархално понашање жена који из
тога проистичу, у другим земљама, и у Србији у поређењу
са Норвешком: „Овде не само да је редак, него сасвим не по
стоји онај карактеристични случај наше старе девојке која је
споредни члан у кући удате сестре или ожењена брата, спо
редна брига само сестрина или само братовљева, и коју из
државају споредни приходи његови или њени, и према томе
је и понижена и несрећна и пакосна и завидљива, и ништа
друго не зна него да уздише за мужем као за спасиоцем из
беде и понижења.ˮ11 Непосредно пре преласка на писање о
жени у Србији, ауторка уводи добро познат израз уседелица,
призивајући тако доминантан поглед на стару неудату жену
у култури у којој и сама живи и ствара. Њен дискурс о ста
рим неудатим женама далеко је од традиционалног, а делови
преписке ауторке са гђицом Бјерке и њихово пријатељство,
још једном сведоче и о ауторкином прихватању старе жене.
У вези са концептом бриге за (старе) особе и, експлицитни
је, питањем хуманог и у контексту Норвешке је и скрајнут
краћи путописни есеј Исидоре Секулић У Норвешкој нико
не живи иза Божјих леђа. Ауторка сматра да се у Норвешкој
већа пажња придаје народу него држави, да је норвешки се
љак писмен, дружеван и човекољубив, да у норвешком на
роду живи осећање да је становништво те земље друштво а
не збир поданика. У међусобној помоћи, у потреби једних
људи за другима, од кључног значаја је васпитање, и Исидо
ра Секулић проговара о друштву развијене сарадње и бриге
међу људима као продукту једног концепта васпитања које
је изградило друштво без изопштених. „Тај дубоко хумани
однос између становника једне земље чија је судбина ‒ због
суровости природе ‒ тако различита, дужност је и понос
културних људи у Норвешкој.ˮ12 У завршетку есеја налази
се и конкретан пример хуманог доприноса неудатих жена:
„Човек који ничију самоћу није походио, ником није постао
потребан и користан, сматра се у Норвешкој грешним. Не
удате норвешке жене чине права чуда. Читаву годину дана
спремају котарицу књига, апарата, судова, фотографија,
спортских инструмената, корисних и шаљивих забележака ‒
да на лето отпутују тамо где још нико није био, пријатељима
које никада нису видели, али које никада више неће забора
вити. У Норвешкој, одиста, нико не живи иза Божјих леђа.ˮ13
Овај текст вишеструко је значајан ‒ као поглед на културу
11 Секулић, И. нав. дело, стр. 107.
12 Исто, стр. 245.
13 Исто.
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у Норвешкој и праксу хуманог у тој земљи у време писања
путописа, као хумано које је ауторки блиско и које пошту
је и с којим жели да упозна читаоце/читатељке у својој зе
мљи, као критика друштва у ком ауторка живи, као слика о
човекољубивим неудатим женама.
Исидора Секулић је у Писмима из Норвешке посебну па
жњу посветила и једној старој удатој жени, Ранхил, својим
писањем још једном сведочећи о неотклону од старости же
на. И овде, као и у писању о гђици Б. помиње лепоту Ран
хил, али и друге њене позитивне особине, на пример уме
шност, затим да су туристи и туристкиње задивљени њеним
манирима. Она је уз то „била лепа, крепка, хитра и весела,
чисто не смемо да кажемо за њу баба од шездесет и четири
године, и шест стопа апсолутно незгрбљене висине.ˮ14 Ран
хил је жена која решава неспоразуме и има изражен став о
разним стварима, на пример, она не допушта да „господинˮ
из Осла не прими у кревет онога ко нема другде да спава.
Ова брђанка импозантне фигуре са својим супругом Халво
ром има посинка, што је још једна хумана црта њеног лика.
Писањем о животу ово двоје људи ауторка обавештава чи
таоце/читатељке о лектири код свих Норвежана ‒ књигама о
детињству и књигама о старости ‒ а о интелектуалној радо
зналости овог брачног пара сведочи и жеља Ранхил да им се
пошаљу божићне свеске за читање.
Кроз интертекстуално читање Писама и Сапутника (1913),
прве објављене књиге Исидоре Секулић, и Кронике пала
начког гробља (1940) димензија хуманог појављује се у вези
са женским ликовима. Ауторка је у Сапутницима субвер
зивно пишући о чуђењу девојчице пред културом, уочила
важан изостанак, играјући се речима, правећи женски род
именице: „А женских нема, патуљица нема. Чудила се мала
девојчица да нигде није написано и нигде није насликано да
међу патуљцима, у земљи доброте, стрпљења и милости има
и патуљица, има и жена. Све оне мале залутале принчеве и
принцесе, и сву ону несрећну и отерану пасторчад прими
ли су, гостили, хранили и мудрим саветима снабдевали са
мо мали човечуљци у циноберцрвеним чакширицама, чо
вечуљци који се увек смеше и немају међу собом жена.ˮ15
Бојана Стојановић Пантовић и Кристина Стевановић запа
жају да Исидора Секулић указује на неприсуство жена хе
роја, на искључиву бинарну матрицу која жени не додељује
мудрост, разборито покровитељство и милост, осећај колек
тивне одговорности, али и сугеришу на госпа Нолу и њен
14 Исто, стр. 156.
15 Секулић, И. (2001) Сапутници; приповетке I, Нови Сад: Stylos, стр. 16.

86

ИСКРА ВУКСАНОВИЋ
живот међу патуљцима.16 Ауторка проблематизује статус
жена у књижевности, особито онај који има превасходно
васпитну и образовну функцију, док текст посредством ин
фантилне свести девојчице на доминантну културолошку
матрицу делује субверзивно, девојчица у себе још није упи
сала канонизовани цивилизацијски текст.17 Интересантно
је критиковање одсуства хуманог, бриге за друге исказано
у Сапутницима, и ауторкино касније описивање, прво лика
Ранхил, која има посинка (и која у књижевном смислу може
бити норвешка претеча госпа Ноле, а међу њима и у физич
ком погледу има сличности), а потом и госпа Ноле у вези са
бригом и прихватањем деце. Ауторка је тако својим делима
за жене везала праксу хуманог уписујући у књижевност оно
што је неправедно изостајало, а на шта је сама указала у
својој првој књизи.

Човек и животиње ‒ убиство старе и 
рањене животиње у контексту лова
У 8. писму ауторка описује судбину једног пса и једне пти
це, као и нехуман људски однос према овим животињама,
што иде у шири контекст њених ставова о насилном људ
ском односу према природи, у овом случају не-људским жи
вотињама. Исидора Секулић приказује однос људи према
старим животињама кроз специфичну ситуац
 ију везану за
лов ‒ у данашњим биоет ичким и екофеминистичким разма
трањима, лов је с правом означен као нехуман и неоправдан
у савременом друштву.
У 8. писму ауторка бележи о доласку ловца и старог пса: „Из
велике медвеђе коже искочи висок, стасит ловац, и, као забо
равивши сасвим на коња, с много пажње је помагао грдном,
али старом и немоћном руском хрту да се искобеља из топле
бунде.ˮ18 Ауторка пише у множини, сведочећи и о другим
туристима/туристкињама и свом понашању у ситуац
 ији ‒
посматрају „необичногˮ пса. Док се Бовоар концентрисала
на старо људско тело и непријатности повезане са перци
пирањем старих људи, Исидора Секулић посебну пажњу
посвећује телу старе животиње. Детаљно описује физички
изглед старог пса. Док Бовоар упућује на другост људске
старости, отклоњену из сфере промишљања већине људи,
иако је она будућност људског живота, Секулић пише и о
другости животиња, о старости пса кроз опис тела. Опис са
држи традиционално сагледавано старо тело у широј слици,
16 Стојановић Пантовић, Б. и Стевановић, К. нав. дело, стр. 74.
17 Исто, стр. 74.
18 Секулић, И. нав. дело, стр. 173.
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бинарност везану за доба живота: младо и лепо, старо и го
тово ружно. Ауторка ће потом донети питања и одговор вође
туре везано за пса:
„‒ Шта ли ће ловац с тим јадним, полумртвим хртом? ‒ 
питали смо вођа.
‒ Не знам баш сасвим сигурно шта ће, али се као
домишљам зашто је сиромах Рекс данас у шуми и на
снегу. Познајем тог господина, и врло добро знам то
некада у целом крају славно псето.ˮ19
Док је у питању туриста/туристкиња садржана свест о псу у
рукама ловца, на питање о намери шта са псом, одговор вође
осликава статус ловца и пса ‒ њихову цењеност у друштву
(у расправама у оквиру биоет ике и екофеминизма лов је и
пракса виших слојева људског друштва, а у 7. писму ауторка
и наводи да се ловом баве адвокат, господа, дакле мушкарци
из виших слојева друштва). Присутна је и временска слика
о псу: сада је стар, док је некада био славно псето, Рекс је
по лову био познат. На изостанак „пленаˮ и још нејасну на
меру ловца, необичну ситуац
 ију, ауторка упућује поступно
и ефектно: „Међутим је изашао сељак да испрегне коња, а
за њим и ловац пушком о рамену али без торбе. Ћутке је по
здравио нашег вођу, узео руком Рекса око врата и полако по
шао дубље у шуму.ˮ20 Ауторка на сцену уводи и птице, а по
том се усредсређује на једну, скицирајући и њено емотивно
стање: „После пола сата хода, подалеко у шуми, одједаред,
из дубоког пазуха под граном једне јеле, излете, збуњена и
поплашена, врло крупна бела птичурина, очигледно из фа
милије сова.ˮ21 Вођа говори о птици ‒ стара је (као Рекс) или
рањена ‒ и речима о смрти, кроз сујеверје (и шире обрађе
но у контексту Норвешке у делу) наговештава смрт, убиство
птице, чему ће следити и оглашавање птице. У један пасус
сажет је догађај: понашање пса, и убиство животиња: „Рекс
отскочи, издиже високо главу, зверао је узнемирено час на
газду час на тицу, али стајао, дисао тешко као да га проба
да сваки гутљај ваздуха. Ловац, такође изненађен, напери
пушку, пуцањ тресну и одјекну, а бела тичурина се стаде
стрмоглављавати и у паду још сипати снег. Рекс зацичи и
полети, али у ком тренутку је дочепао мртву тицу, тресну и
други пуцањ, нешто писну из гомиле на снегу као да је срце
животиње проговорило последњу реч, а ловац, оставивши и

19 Исто, стр. 174.
20 Исто.
21 Исто.
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Рекса и ретку дивљач, потрча безобзирце. Бежао је од дога
ђаја, слике, успомене.ˮ22
Ловац, који је, за разлику од пса, Рекса, у делу безимен, уби
ја птицу. Птица која је рањена (могуће од стране људи, ло
ваца) или стара, у ризику је од људи, од ловца, и убијена је.
Њено мртво тело тек је игра, замка за Рекса и његово ловач
ко искуство. Ловац потом одмах убија Рекса који хвата мр
тву птицу, а затим, упадљиво, бежи, оставља их убијене. О
начину, експлицитније, на који ауторка гледа на описане до
гађаје, сведочи њен коментар у издвојеном пасусу: „Завла
дала је часком сасвим необична тишина. Можда је тако увек
после убиства и проливене крви.ˮ23 Исидора недвосмислено
сведочи да се ради о убиству, а проливена крв је у функцији
истицања насиља којем је сведочила. Тишину својим насил
ним, ловачким, милитаристичко-патријархалним дискурсом
прекида вођа, тумачењем сумирајући улогу (ловачког) пса.
„‒ Ето, сад разумете зашто је ловац довео псето. Како је жи
вео Рекс тако је и умро. Тако треба да умре добро ловачко
псето: у диму барута, на врућој лешини плена, с крвавом
њушком. Сиромах Рекс!... Али богме, хубру ћу ја да поне
сем. Биће јастук перја, а крила ћу продати у варош бар по
двадесет круна.ˮ24
Исидора Секулић за вођу туриста/туристкиња употребљава
само реч „вођаˮ, а његово тумачење смрти приказује цитира
јући његов говор, након ког завршава писање о старом псу,
те тако сасвим убедљиво приказује (без парола) однос вође
и ловца, насилан однос људи према животињама. Вођа све
дочи о очекиваној и истовремено наметнутој смрти „доброг
ловачког псетаˮ. У начину на који описује пожељну смрт
осликано је све наслеђе насиља које проистиче из лова. „До
бро ловачко псетоˮ је пас у служби ловца, дресиран да лови
(ван своје прехране) како би ловцу прибавио корист. Ловац
му је одредио начин живота, смрт и начин смрти ‒ живо
тиња је без избора. Пас је живео за прохтеве ловца. Иако
вођа у једном моменту изговори: „Сиромах Рексˮ, емпатија
према судбини Рекса од стране вође је неприсутна, јер је не
посредно пре тога сведочио о улози ловачког пса и очекива
ној смрти животиње. Емпатије ни сажаљења нема ни према
птици. Тело убијене птице је средство зараде. Непосредно
након убиства птице, он одмах распоређује, види улогу де
лова тела мртве птице. Њена крила већ су новац, и он говори
о конкретној цени за коју ће их продати. Вођа профитира од
22 Исто, стр. 175.
23 Исто, стр. 175.
24 Исто.
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убиства старе или рањене птице које је починио ловац. Су
јеверје вође исказано кроз појаву птице тако се може читати
као не-добар знак за птицу саму, убијена је.
Исидора Секулић обрадила је оригинално старост животи
ња у контексту лова али и шире. Она је указала на неху
ман третман животиња. Ни у једном моменту у делу нема
емпатије ловца према старом псу који му је био у служби.
Рекс више не може да лови, да доноси плен, профит и/ли
статус ловцу. Постао је неупотребљив и његова старост је
непожељна. Он није поштовано већ (зло)употребљавано би
ће. Исидора Секулић је тако аутентично указала на то да се
животи животиња не поштују, јер је и старост доба живота.
Такође, указала је на насиље које вреба животиње које су
старе или рањене, а које су у близини ловца, и на то да лов
ци убијају старе животиње које су некада користили за лов.
Као што ни Рексу није дат избор, тако је и птици ускраћен
избор. Уколико је била рањена, убиством су нестале (евен
туалне) шансе да се опорави. Уколико је била стара, одузета
јој је шанса да проживи колико је могла у условима у којима
је живела.

Закључак
Исидора Секулић је у српској књижевности почетком 20. ве
ка комплексно приступила питању старости, хуманизујући
поглед на старост нарочито из родне перспективе, а на при
меру (неудатих) жена из другачије културе од ове у Србији.
Писањем о „трећем родуˮ, о раду и моћи неудатих старих
жена у Норвешкој, представила је домаћој јавности друга
чији модел и поглед на старост, из друштва које прихвата и
поштује старе неудате жене. Истовремено, критиковала је
лош положај старих неудатих жена у Србији. Табу старости
разбила  је вишеструко, кршећи га и тиме што је афирматив
но писала о оствареним потенцијалима старих жена и њи
ховом доприносу друштву, њиховој бризи за друге, и што
је, нетрадиционално, писала о лепоти старих жена, чиме се
показује као једна од претеча теме старости из родне пер
спективе. У оквиру родно сензитивног приступа, ауторка је
показала хетерогеност положаја старих жена (у Норвешкој:
неудате и моћне, жене у дому, удате  ‒ Ранхил, и у Србији:
економски потлачене, понижене, и недовољно спремне да се
изван патријархалих узуса боре за бољи и достојанственији
живот).
Другачијим жанром, у различитим периодима и култура
ма, и Симон де Бовоар и Исидора Секулић, свака на свој
начин, заложиле су се за хуман однос према старим људи
ма. О хуманости је поводом норвешког друштва и културе

90

ИСКРА ВУКСАНОВИЋ
Исидора Секулић писала и у тексту У Норвешкој нико не
живи иза Божјих леђа, из чега се јасније може закључити о
ауторкиној идеји и пракси хуманости и друштва. Сапутни
ци су (1913, годину дана пре првог издања Писама) књига
у којој је субверзивно указала на културу која не говори о
хуманој жени, док је у каснијим делима ауторка уписивала,
почевши са Ранхил, ликове жена које су прихватале друге и
бринуле о њима. Хумано се, у оквиру дела ове ауторке, ја
вља кроз кршење патријархалног погледа на старост жене и
заинтересованост да се прикаже нехумано поступање према
животињама.
У Писмима је приступила питању старости (неантропоцен
трично) и кроз опис положаја старих животиња у контексту
лова и њиховог убиства. Због пажње коју је посветила бризи
за здравље старих жена, и због описаног суровог поступања
према животињама, дело Исидоре Секулић рани је допри
нос савременим (још недовољно „популарнимˮ у Србији)
интердисциплинама ‒ екофеминизму и биоет ици.
Читаоци/читатељке који су упознати са данашњим стре
мљењима различитих дисциплина у пољу старости, које на
стоје да утичу на побољшање положаја старих особа и које,
између осталог, говоре о потенцијалима старих особа, њи
ховом раду, економским проблемима, праву на образовање
и рад, на поштовање и достојанствен живот, лако ће у тума
ченим елементима у Писмима препознати једну врсту пред
модела онога што се данас назива „активним старењемˮ.
Такав начин старења у Норвешкој (био) је могућ захваљу
јући вредностима којима је целокупно друштво посвећено и
индивидуалном напору сваке особе (у овом случају, старих
жена).
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ТHIRD SEX AND OLD ANIMALS IN 
LETTERS FROM NORWAY BY ISIDORA SEKULIĆ
Abstract
In Letters from Norway, one of Isidora Sekulić’s greatest works, the
author deliberates on the topic of old age in women. In Serbian literary
criticism, only Bojana Stojanović Pantović and Kristina Stevanović
perceived the gender aspect of the old age topic in Sekulić’s work. In
this paper, the issue of old age of predominantly unmarried women is
interpreted, by reading the second edition of Letters (published in 1951,
whilst the first one was published in 1914). As a theoretical background
I used Simone de Beauvoir’s The Coming of Age, I &II (published
in 1970 and translated in 1986 into Serbo-Croatian). I also relied on
gender-aware historians in reference to the position of women in the
early twentieth century. Isidora Sekulić’s particular approach to the old
age of women is deliberated: she focused on elderly unmarried women
in Norway, pointing it out as a role-model, at the same time criticizing
gender roles in Norwegian society and implicitly the status of the
old unmarried woman within Serbian society. Sekulić introduced the
term “third sex” in order to indicate the number and power of elderly
unmarried women. The author also wrote about the old age of a dog,
thus approaching the topic of ageing in a non-anthropocentric manner.
Isidora Sekulić appealed for a more compassionate approach towards
elderly women.
Key words: old, unmarried woman, girl, spinster, third gender, old
age, animal

92

НЕДА РАДУЛОВИЋ
Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских 
уметности – Катедра за теорију и историју, Београд
DOI 10.5937/kultura1652093R
                       УДК 141.319.8:60]:141.72
                             141.78 Браидоти Р.
стручни рад

ДИСКУРЗИВНЕ ПРОМЕНЕ И
ТЕНДЕНЦИЈЕ У ТЕОР ИЈАМА
ПОСТХУМАНИЗМА
СТУДИЈА СЛУЧАЈА: НОМАДСКИ
ФЕМИНИСТИЧКИ СУБЈЕКТИ
Сажетак: Много након поструктуралистичке критике хумани
стичког субјекта и инхерентних хијерархијских бинарних опози
та, када је и сам појам (субјекат) доведен у питање и проглашен
мртвим – појам субјективитета се враћа у оквиру теоријског
правца постхуманизмa. На студији случаја Номадски Фемини
стички Субјекти, у контексту других постхуманистичких ауто
ра, намера овог рада је да установи колико и на који начин се, ова
формулација субјективитета удаљава од картезијанске логике.
Мапирањем постхуманистичких теоријских тенденција у односу
на концепт номадских субјеката, овај рад испитује специфично
сти и разлике у оквиру кровног појма постхуманизам.
Кључне речи: постхуманизам, нови материјализам, номадски
субјекти, феминизам, критичка теорија

Третман разлике у традицији 
хуманистичког субјективитета
Субјекат као филозофски концепт има дугу, компликовану
историју и генеалогија коришћења и легитимисања субјекта
би захтевала много више простора. Ипак, да бисмо устано
вили позицију и контекст постхуманог номадског субјек
та у хуманистичкој традицији, покушаћемо да установимо
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путању концепта у континенталној филозофији, у неколико
(за ову тему) кључних аспеката.
Нека од централних питања за постхуманистичке расправе
на тему субјекта јесу: ко може да буде субјекат, како се кон
ституише (шта је темељ тог субјекта, на основу чега јесте
или постаје субјекат) и у односу на кога или шта је субјекат
(ко/шта није субјекат)? Свака нова реформулација субјекта,
подразумева и позиционирање у односу на традицију овог
појма. Традиција концепта субјекта свакако почиње и пре
коришћења ове конкретне речи, али без обзира на назив
(Биће, Бивство, трансцедентални означитељ) датира много
пре секуларизације науке и филозофије и чувеног Декарто
вог Cogito ergo sum. Традиција субјекта, компатибилна је и
у сагласју са дискурзивним праксама у различитим пољима
људског деловања: научном, правном, социјалном итд.
Поредак бића и ствари, као и метод хијерархијске категори
зације, узајамно се допуњују и дуго опстају у скоро непро
мењеном облику, као доминантни мотиви у дискурзивним
(филозофским, научним, литерарним) праксама.
Артур Лавџој (Arthur Lovejoy) лоцира претечу и основу прве
формиране категоризације бића у Платоновој Идеји Добра,
која је „владавина рационалне узвишене моћи у свему што
постоји и свему што пролази кроз свет”.1
Платонова Идеја је, дакле, потпуно и сасвим независна: не
зависна је од свих емпиријских околности, бесконачна је,
потпуно савршена (апсолутно реализована, недодирљива:
не може се ни побољшати ни погоршати) и само-довољна
(постоји сама за себе).
„Безвремено и нематеријално Једно, постало је логична
основа, као и динамички извор темпоралних и материјал
них егзистенција, као и екстремног мноштва и варијетета
овог универзума”.2
Као прва коначна и потпуна формулисана доктрина, узима
се Аристотелова „Scala Naturale” – хијерархијско ређање
бића по мери „савршености”, са човеком на врху лестви
це, а зоофитима на дну. Као други пресудни утицај на чи
тав ток и развој западне мисли у контексту ланца бића, Лав
џој (као важнији) наводи још један Аристотелов „хијерар
хијски аранжман”: „De Anima”. У тој расправи Аристотел
дели душе на вегетативне, сензитивне и на врху скале су
1 Lovejoy, A. (2001) The Great Chain of Being, Cambridge, Massachusetts,
London, England: Harvard University Press, р. 49.  
2 Исто.
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рационалне душе (са могућности још једне више силе изнад
човека, којој су све душе подређене): „Резултат је била кон
цепција плана и структуре света, који су кроз читав Средњи
век, све до краја осамнаестог века, многи филозофи, људи
од науке и заиста, већина образованих људи, прихватали без
довођења у питање”.3
Хијерархијска подела је дакле подела по разликама, а разу
ме се као разлика у нивоу савршености. Најсавршенијима се
приписује највећа вредност, док су најниже рангирани мање
вредни. Разлика се дакле третира као негативан параметар
и односи се на квалитет, вредност, док се истост и препо
знавање по сличности узима као позитиван параметар, тако
да је човек – на врху лествице, уједно сличан самом себи
и највреднији. Хијерархијска категоризација по истости/
различитости подразумева субординацију нижих редова у
односу на више, а то даље имплицира и разумевање етичких
односа у складу са хијерархијом као нормативом.
Постхуманизам који проистиче и који се ослања на критич
ке теорије поставља питање Ко има право на субјективи
тет? – подједнако колико и питање ко је и на основу чега,
ускраћен права да буде субјекат и како се то манифестује у
различитим културолошким, политичко-социјалним, прав
ним и осталим сферама/дискурсима? Другим речима, пи
тање субјекта се на различите начине разуме као највиша
тачка у хијерархији (ланац бића) или центар у односу на
који се конструише периферија (Сопство/Другост). Дерида
је у свом последњем научном подухвату, серији предавања
на тему идеје животиња4 (у хуманистичком дискурсу) у ви
ду низа полемика са истакнутим филозофима од Декарта
до Лакана, показао да постоји једна непремостива другост
која фигурира у целој историји метафизике, а то је идеја
животиња.
Постхуманизам шири категорију субјекта, отвара алтерна
тивне могућности за субјективитете и на различите начине
и у различитој мери критички испитује како идеју човека
у хуманистичкој традицији, тако и идеју да само носилац
хуманог гена може да буде субјекат. Легитимисање и ауто
ризовање субјективитета, стоји у реципрочној вези са до
минантним дискурзивним праксама. Субјекат заузима ме
сто загарантованих права у (етичком, научном, правном,
историјском) доминантном дискурсу. У наставку ћемо, на

3 Исто, стр. 59
4 Derrida, J. (2008) The Animal That therefore I Am, New York: Fordham
University Press.

95

НЕДА РАДУЛОВИЋ
примеру животиња, погледати ближе везу субјекта и дис
курзивне позиције моћи.
Паола Кавалиер и (Paola Cavalier i) наводи да се „потпуно ис
кључивање животиња из етичког дискурса догодило рела
тивно касно у историји западне филозофије”,5 у седамнае
стом веку када је Рене Декарт предложио екстремну дихото
мију материја/cogito. Материјални свет је за Декарта лишен
„рационалне душе” која је бесмртна и „супстанца читаве
суштине или природе која је мислећа и за чије постојање
није потребно место, нити зависи од било које материјалне
ствари”.6 Декартово спајање неокласичног утицаја са новим
научним рационализмом, подразумевало је и додатно пове
зивање идеје животиња са идејом материје као и укидање
свих могућих нијанси, па тако Декарт описује „звери” као
обичне природне аутомате који функционишу механички
„као сат који говори време боље него што ми можемо да
проценимо”.7
Паола Кавалиер и истиче да је „картезијански приступ иден
тификовао рацион
 алност са субјективитетом […] а даље
је рационалност такође идентификована са бесмртном ду
шом”, стога и да је то филозофска перспектива из које је ло
гично произилазио Декартов став да „није толико суров пре
ма животињама, колико је благонаклон људима […] пошто
их то ослобађа потенцијалне сумње за злочин када једу или
убију животињу”.8
Супериорност рационалне природе која конституише су
бјективитет у традицији западне филозофије, доследно
подразумева да сва (подређена) бића која су искључена из
ове вредносне категорије, постоје у служби Субјекта. Код
Канта је „сврха” свих животиња, на пример, разлог њиховог
постојања да служе човеку, а сва природа осим људске је
инфериорна у односу на људску природу (која је сама себи
сврха), и самим тим се се дефинише као „средство”, заједно
са осталим „не-бићима” из категорије ствари.
5 Cavalieri, P. (2001) The Animal Ques tion, Why Nonhuman Animals Deserve
Human Rights, New York: Oxford University Press, р. 42.
6 Derrida, J. нав. дело, стр. 42
7 Cavalieri, P. нав. дело, стр. 42.
8 Исто, стр. 43; Напомена: Кавалиер и истиче и системску подршку коју је
Декарт имао у формулацији своје метафизике. Наиме, било је неопходно
објаснити и етички оправдати вивесекције које су у то време почињале
да се врше на животињама, а форензичари су били Декартови пратиоци.
У том смислу је логично због чега Декарт посебно поклања пажњу „ме
ханичким животињама”, док се на пример не осврће на малу децу и не
доношчиће који су такође из такве филозофске перспективе искључени
из субјективитета.
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Кавалиер и узима следећи Кантов цитат из Лекција о Ети
ци, као парадигматичан за третман не-људи у целој западној
култури: „Ми према животињама немамо никаквих директ
них дужности. Животиње нису само-свесне и због тога су
само средства. И то средства човеку […] Наше дужности
према животињама су само индиректне дужности према
хуманости. Животињска природа је аналогна људској, због
тога поштовањем дужности према животињама, као пошто
вању манифестација људске природе, индиректно спрово
димо нашу дужност према хуманости”.9 Ова индиректна
дужност, као што и сам Кант потврђује, се може релативи
зовати и заправо једино што носи сваку вредност и значај
како у метафизици, тако и пренесено на емпиријски план
јесте субјективитет.
Субординација према разлици је већ код Канта довољно
утемељена да се чак ни провера те разлике не доводи у пи
тање. Кант, као и филозофи пре и после њега, третирају ра
ционални ум као универзалну људску особину.10 У серији
предавања под називом Животиња Која Дакле Јесам, Де
рида пореди основе субјективитета различитих филозофа,
као варијације Декартове позиције Мислим, дакле посто
јим: „Кантово ’Ја мислим’ проблематизује читаву Декартову
Cogito ergo sum онтологију, али ипак задржава ’Ја мислим’ и
дефинише сопство као рационалност; Хајдегерово Бивство
је дефинисано деконструкцијом картезијанског субјективи
тета, али је усидрено у ’Ја јесам’; Лаканов Субјекат (који се
тако и зове) долази из логике несвесног, а тиче се људског
субјекта и задржава позитивну референцу на Декарта”.11
Ја јесам/ја мислим/ја кажем да мислим (дакле постојим) су
варијације које се базирају на истој премиси, а та преми
са даје ексклузивитет (европском, белом, мушком) људском
субјекту у односу на друге (људе, врсте) и то у хијерархији

9 Исто, стр. 47.
10 Кавалиер и, пратећи друге теор етичаре, преноси Кантову метафизичку
формулацију на емпиријски план и тако доводи у питање Кантову раз
лику по „рационалности” или „самосвести” постављајући питање људи
који из низа различитих разлога немају ни „рационалност” ни „само
свест”. Да ли бебе, мала деца, коматозни, сенилни (итд.) као и живо
тиње онда спадају у категорију ствари и да ли се и они истом логиком
могу искључити из етичког дискурса? Ова примедба се дакле односи
на само конституисање разлике између људске и животињске природе.
У том смислу, изостанак рационалности или самосвести није довољна
разлика, која у потпуности може да објасни и подели ове две „природе”
пошто су бројни случајеви да носиоци људског генома такође немају ове
особине.
11 Derrida, J. нав. дело, стр. 90
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која подређује по разлици како би себе саму дефинисала у
истости.

Структура филозофске поставке/перспективе
(базиране на Платоновој Идеји) је митска
По Роланд Барту (Roland Barthes) мит је семиолошка струк
тура двоструког реда, која настаје апропријацијом (кон
струкцијом) већ постојећих концепата са историјски по
знатим моделима репрезентације (означитељима), а чине га
лингвистички систем-језик (модел репрезентације): језикобјекат и метајезик који „говори о првом” (односно, „знак
из првог реда, постаје означитељ другог реда”). Први ред
структуре, односно језик мита је означено, и Барт га на
зива концепт, а други ред форма мита из чега тек може да
произађе коначно означавање, то јест коначно означено (то
тално значење, глобални знак) зато што „мит заправо има
двоструку функцију: указује и обавештава, помаже нам да
нешто разумемо, а уједно нам то и намеће”.12 Барт истиче
да је функција мита да искриви и отуђи а не да сакрије или
уништи значење, како би се ново значење натурализовало
и приказало као обавештење и чињенично стање. „Главни
принцип мита је да трансформише историју у природу”.13
Постхуманизам тежи да критиком, деконструкцијом, не
гацијом или алтернацијом митских структура укине, суб
вертира и преиспита традицију хијерархије у (западном)
теоријском дискурсу. У контексту горе наведеног, покуша
ћемо да установимо основне постулате постхуманистичких
номадских субјеката (Рози Браидоти – Rosi Braid otti), али
ћемо пре тога покушати да их мапирамо у ужем контексту
постхуманистичке теорије – нови материјализми.

Постхуманистички номадски субјекти у 
контексту нових материјализама
Нови материјализми су специфичан покрет у оквиру пост
хуманистичких теорија који посматра материју кроз процес
материјализације. То подразумева следеће: пре свега, мате
рија се не тумачи као објекат субјекта, као пасивна и инерт
на ствар, подређена у бинарном односу на нематерију (дух,
разум, cogito…) – нови материјализми приступају матери
ји као активној и препознају дејство (енг. аgency) као њену
инхерентну особину. Покретљивост материје се препознаје

12 Barthes, R. (1972) Mythologies, New York: Farrar, Straus & Giroux, р. 115.
13 Исто, стр. 123-128.

98

НЕДА РАДУЛОВИЋ
и у њеном изведбеном карактеру,14 материја постоји у изво
ђењу, постајање материје није процес са почетком и крајем,
наиме она је увек у покрету, у настанку у постајању.
Као што је већ споменуто, постхуманизам и нови матери
јализми полемишу и критички преиспитују хуманистичку
традицију. Са друге стране, ове идеје никако нису нове и
потпуно непознате западном теоријском дискурсу. Делез и
Гатари се, из антихуманистичке позиције баве психоан
 а
литичким митом о Едипу, односно апропријацијом грчког
мита у психоан
 алитичком дискурсу, као и манифестацијом,
деловањем мита у оквиру Идеолошких Репресивних Апа
рата: породице, цркве, школе и наравно државе.15 Делез и
Гатари тумаче Едипа као чело или означитеља империјали
зма (фашизма) који колонизује не само територијално, већ
се идеолошки интерпелира (конституише субјекта путем
идеологије која се учи и понавља кроз свакодневне рутине),
путем Идеолошких Репресивних Апарата. Интернализова
ни господар (Едип) постоји у одсуству и одржава субјекте у
стању неурозе и депресије (микрофашизма). Делез и Гата
ри предлажу свој метод: шизоан
 ализу – метод који можемо
још назвати онтолошки егзорцизам или анти-интерпелаци
ја. Делезов и Гатаријев субјекат је колективан – може бити
појединац, али и група која означава разлику (у свом могу
ћем мноштву); разлику ослобођену владавине истог (једног,
мислећег, рационалног Бића).
Рози Браидоти се у формулацији постхуманистичких номад
ских субјеката (али и у теоријској поставци уопште) позива
директно на Делеза, а неке од главних концепата антихума
нистичке теорије Делеза и Гатарија можемо јасно и недво
смислено да препознамо и код теор етичарки Доне Харавеј
(Donna Harraway) и (теоретичарке новог материјализма)
Карен Барад (Karen Barad). Оно шо је посебно занимљиво
јесте да, за разлику од Рози Браидоти, која себе дефинише
као филозофкињу разлика и Делезову ученицу, Дона Хара
веј и Карен Барад се не позивају на Делеза, нити до својих
елаборација долазе ексклузивно из традиције континентал
не теорије, већ интердисциплинарним приступом, комбину
јући критичку (постструктуралистичку) теорију (посебно
14 Видети концепт постхуманистичког перформатива у: Barad, K. (2007)
Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of
Matter and Meaning, Durham: Duke University Press; Напомена-  извед
беност материје код Барад је постхуманистичка верзија теор ије родних
перформатива Džudit Batler / Judith Butler (постхуманистичка је између
осталог, зато што препознаје и уважава субјекте који нису људски).
15 Алтисер, Л. (2009) Идеологија и државни идеолошки апарати, Београд:
Карпос.
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феминистички дискурс) са природним наукама (код Доне
Харавеј биологија, код Карен Барад физика). Покушаћемо у
главним цртама да подвучемо те сличности ове три теорети
чарке новог материјализма са главним концептима теорије
Делеза и Гатарија.
Психоан
 ализа и едипална митолошка структура, по Делезу
и Гатарију служе за потискивање жеље, реализовање субјек
та може да се догоди тек након одбацивања интернализова
ног репресивног апарата, путем шизоан
 ализе: процеса који
активира потиснуту желећу машину. Супротно од псхиоа
налитичке теорије (посебно Лакана), где се жеља формира
услед мањка, Делез и Гатари схватају производњу жеље као
аутопоет ички процес антипродукције и дефинишу мањак
на следећи начин: „Мањак (нереализовани потенцијал) се
ствара, планира и организује кроз социјалну продукцију. То
је нуспојава као резултат пресирања антипродукције”.16  Да
кле мањак је, по Делезу и Гатарију – социјални конструкт,
резултат апропријације мита (у контексту горе наведених
особина мита по Барту) и примене у оквиру ИРА. Насупрот
унитарном традиционалном субјекту „који осећа недоста
так, мањак у жељи […] зато што не постоји фиксирани су
бјекат без репресије”,17 стоји дакле ослобођена желећа ма
шина фрагментарног (ризоматског), неунитарног субјекта
који је такође машина: органска машина. То је субјекат који
дакле није одвојен од реалног, већ постоји у реалном сада
и овде. Органска машина је сироче, атеиста и номад, а те
ло без органа је резултат желеће машине, ослобођено тело
које одбацује слике тела – одбачених органа, репресивних
структура мита о Едипу.
Погледајмо сада основне заједничке принципе теорети
чарки постхуманизма (Браидоти, Харавеј, Барад) и антиху
манистичких теоретичара (Делеза и Гатарија/ Deleuze and
Guattari).

Принцип: синтетисање опозитних бинарности
Реч „опозити” стављамо под наводнике како бисмо брже до
шли до важног принципа у Делезовом и Гатаријевом кон
цепту желећих машина: наиме, они бинарне парове не тума
че хијерархијски. Шта више, стављање у опозицију виде као
директан резултат/конструкт едипалне митолошке структу
ре. Уместо опозита, они истичу разлике и то разлике које
не стоје у хијерархијској спрези већ као различити аспекти
16 Deleuze, G. and Guattari, F. (1983) Anti-Edipus: Capitalism and Schisophre
nia, Minneap olis: University of Minnesota Press, р. 28.
17 Исто, стр. 26.
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жеље. Процес производње као аутопоет ички континуирани
циклус „одбацује све идеалистичке категорије и повезује се
са жељом у принципу иманенције”.18 Дакле, Делез и Гата
ри не укидају и не споре бинарност, али укидају хијерар
хијску везу и опозицију између та два. Желећа машина је
шизофрена-бинарна машина (шизо се тумачи као бинарно и
основно стање људи: „шизо је хомо натура”), а жеља је као
појам оно што стоји насупрот друштва: „Постоји само жеља
и друштво и ништа друго”.19
Симбиотичка бинарност је код Делеза и Гатарија један од
фундаменталних принципа и очитава се и на језичком плану
у виду префикса шизо али и сложеница као што су желећамашина и органска-машина: „Ми не правимо разлику изме
ђу човека и природе: људска суштина природе и природна
суштина људи постају једно у оквиру природе у форми про
изводње и индустрије, баш као што јесу у оквиру људског
живота као врсте”.20
Као делезијански теоретичар, Рози Браидоти је у сагласју
са овим ставом, што показује и кад говори о фигурацији
феминистичког субјекта киборга Доне Харавеј: „Киборг
је хибрид или тело-машина, киборг је ентитет који се по
везује, то је фигура интер-релација, рецепције и глобалне
комуникације који намерно замагљује категоријске разлике
(човек-машина, природа-култура, мушко-женско, едипалнонеедипално). То је начин на који се може мислити о специ
фичности, а да се не ризикује релативизам. Киборг је ре
презентација генеричког феминистичког хуманизма; то је
одговор Доне Харавеј на историјску специфичност жене у
контексту упорног конструисања нових вредности које могу
да допринесу хуманости у целини”.21
Киборг је фигурација (феминистичког) субјективитета који
полази из две премисе: претпоставља се да је доминација
биолошког детерминизма завршена и граница између људ
ског и животињског субјективитета је релативизована, на
кон општег прихватања узајамне међузависности људских
и животињских врста, киборг је већ прошао/ла трансфор
мацију из човека у животињу-човека. Да би се десила друга
трансформација субјекта кроз синтетисање субјекта са до
минатно технолошком средином са којом се повезује, било
је неопходно и да се машине ослободе од свог креатора и
18 Исто, стр. 5.
19 Исто, стр. 38.
20 Исто, стр. 4.
21 Braid otti, R. (1994) Nomadic Subjects, Difference in Contemporary Feminist
Theory, New York: Columbia Press, р. 106.
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заживе: границе између природног и артифицијелног мора
ле су да се релативизују да би се догодила ова хибридизаци
ја, машине су морале да већ заживе и заличе на људску вр
сту.22 Можемо рећи дакле да су околности у којима може да
се конституише антиедипални хибридни идентитет Киборг,
постхуманистичке (али и пост-колонијалне и пост-фемини
стичке околности): објекти, тела, жене, животиње, маши
не, сви колонијализовани идентитети су одбегли од субјек
та (бића чисте врсте и расе) и спојиле у овај вишеструки,
умножени и децентрализовани идентитет.
Карен Барад се фокусира на деконструкцију претпоставље
не опозиције субјекта и објекта, тако што посматрајући ма
терију као феномен, установљава њено јединство,23 такође
и редефинише појам деловања (аgency), тако што узима у
обзир деловање саме материје – било да је органска или
неорганска. Карен Барад назива дејствујући реализам, све
околности које утичу на феномен, а које се дискурзивним
праксама превиђају. Ову теоријску позицију и потпуно уки
дање бинарности кроз специфично виђење материјалности,
Браидоти прецизно и тачно елаборира, иако га не доводи у
везу са теоријским формулацијама Карен Барад: „’Мони
стички универзум’ се односи на Спинозин централни кон
цепт, да материја, свет и људи нису дуалистички ентитети
структуирани у складу са принципима интерне или екстер
не опозиције. Очигледна мета критицизма овде је Декартова
чувена разлика ум-тело, али за Спинозу, концепт иде још да
ље: материја је једно, онтолошки слободна и вођена жељом
за самоизражавањем”.24
Можемо да закључимо да споменути теоретичари/ке на
различите начине приступају појму материјалности како
би деконструисали традиционалне хијерархијске поставке
појмова у бинарним опозицијама.
Пре него што успоставимо специфичности постхумани
стичких номадских субјеката, осврнућемо се на други до
минантан заједнички принцип антихуманистичке теорије

22 Harraway, D. (1991) A Cyborg Manifesto, Science, Technology and SocialFeminism in Late Twentieth Century, in: Simians, Cyborgs and Women: The
Reinvention of Nature, New York: Routledge, р. 149-181.
23 Карен Барад се надовезује на рад физичара Нилс Бора (Niels Bohr) који
је на основу емпиријских проналазака установио да се понашање че
стица не може делити у бинарној опозицији на различите врсте чести
ца, већ да на њихово понашање утиче већи број агената, укључујући и
„објективног” посматрача – чију позицију проблематизује и доводи у
питање. Видети више у: Barad, K. нав. дело.
24 Braid otti, R. (2013) The Posthuman, Cambridge, UK: Polity, р. 56.
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Делеза и Гатарија и постхуманистичких/нових материјали
зама Рози Браидоти, Доне Харавеј и Карен Барад.

Принцип: постајање уместо постојања
Као други заједнички појам издвајамо концепт постајања.
Насупрот статичном завршеном, изолованом и независном
хуманистичком субјекту, стоји материјалистички субјекат
који се конституише кроз различите међузависне односе са
својом околином. Конституисање оваквог субјекта је кон
тинуиран процес, у складу са перформативним карактером
материје.
Принцип постајања код Делеза је Рози Браидоти овако опи
сала: „Концепт ’постајања’ је централан у Делезовим фило
зофским проматрањима и у складу је са наведеним циљем,
да се промени представа о активности размишљања, одно
сно да се редефинише филозофска сцена. Делезов појам по
стајања је адаптиран Ничеов појам постајања, што значи да
је дубоко анти-Хегелијански. Постајање није ни динамичка
опозиција супротности, нити реализовање суштине у тео
лошки спроведеном процесу који води ка уједињеном иден
титету. Делезијанско постајање је афирмација позитивно
сти промене, у смислу умножавања и константаног процеса
трансформације. Теолошки поредак, као и фиксни иденти
тети су одбачени у име протока умножених постајања”.25
Браидоти ће овај принцип преузети и адаптирати, касније
ћемо видети и како.
Карен Барад уводи концепт интра-активности када опису
је постајање материје. Надовезујући се на Дону Харавеј и
идеју заједничког постајања,26 Барад постајање такође до
води у везу са садејством и то специфичном интраакцијом
која подразумева настајање као јединствен процес који се
конституише у односу са околином и распоредом/позицијом
свих (реалистичних, постхуманих) агенса.27
Закључујемо да постоје заједничке тачке у теоријским пози
цијама теоретичарки новог материјализма и Делезовог ан
тихуманизма, а тичу се оповргавања бинарно супротставље
них појмова, специфичног односа према материји, начину
на који се материја конституише и континуитету постајања.
Даље ћемо тумачити номадски субјективитет Рози Браидоти
кроз специфичности и разлике ове формулације.
25 Braid otti, R.  нав. дело, стр. 111
26 Енг. becoming together, „Бити један значи увек постајати са другима”,
видети више у: Harraway, D. (2008) When Species Meet, Minneap olis,
London: University  of Minnesota Press, р. 4.
27 Видети више у: Barad, K. нав. дело.
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Постхуманистички номадски субјекти
Из праваца на које упућује Рози Браидоти у формулацији
свог субјекта, а којим смо се у претходном делу бавили, мо
жемо да закључимо да је номадски субјекат пре свега уте
ловљен (перформативан и материјалан), децентрализован
и радикално релациони (реализује се кроз постајање, уко
рењено у ничеанско-делезијанску традицију) и почива на
афирмацији разлика. Дакле то је субјекат који се конституи
ше у односу на своју средину и само у сусрету са опозитима
и разликама, може да се актуел изује. Браидоти се позива на
принцип деконструкције традиционалног поимања разли
читости као најважнији, али о коначном спектру разлика ко
ји укључује номадска формулација субјективитета, можемо
да закључимо тек након што ближе погледамо неке важне
карактеристике номадског субјекта. Номадски субјекат је
пре свега, жена.
Са циљем да појам жена контекстуализује изван и независно
од бинарног опозита, те редефинише у односу на традицио
нално схватање као „то што није мушкарац”, Браидоти жели
да уведе поимање раличитости као „разлике међу женама”
и „разлике међу сваком женом”.28 Иако ово не поставља као
категоричке разлике, указује на специфичан фокус на зах
тев за укидање опозиције мушкарац-жена, а стављање низ
других разлика у једну категорију (раса, класа, године): тај
начин разврставања различитости имплицитно поставља
питање жене као примарно, као већи степен „ургентности”
у односу на друге разлике, што је претпоставка карактери
стична за други талас феминизма. Ипак, треба поставити
питање хијерархије у разликама, односно да ли постоји ред
вредности у поретку разлика у формулацији номадских су
бјеката? Иако Браидоти инсистира на картографском при
ступу, остаје отворено питање уписивања имплицитних хи
јерархијских разлика, међу женама, номадским субјектима
и онима које то нису. Шта квалификује субјекат номадским?
Да ли је категорија номадског субјективитета инклузивна
или ексклузивна? Да ли је сама категорија жене отворена за
идентитетске алтерације?
Под појмом жена у контексту номадских субјективитета,
Браидоти посматра и залаже се за жену кроз пре свега пол
ну разлику и разликује „Жену” као означитеља „који је ко
диран у дугој историји бинарних опозиција и означитеља
за „феминисткињу” и базира се на препознавању са једне

28 Видети више у: Braid otti, R. нав. дело
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стране, конструисане природе Жене”,29 и са друге стра
не жене која је емпиријска и материјална, отелотворена и
утеловљена реалност.
Браидоти сматра да полна разлика може да оперише као по
литичка опција, ако теоретичарке феминизма, „повежу жен
ственост са телесно сексуализованом реалности жене, одби
јајући одвајање емпиријског од симболичког, материјалног
од дискурзивног, пол од рода”.30 Браидоти дакле не види по
јам жена као симбол, нити као принцип, она напротив сма
тра да тај аспекат жене припада историјској прошлости и
остаје важан аспекат у само дефинисању. Оно што је важно
за Браидоти, јесте репрезентација жене као феминисткиње
и реалне, материјално-дискурзивне (полне и родне) жене.
Номадски субјекат је дакле: жена, Жена и феминисткиња у
свим идентитетским различитостима и транзитима у оквиру
ових појмова. Вишеструкост номадског идентитета се реа
лизује тек након удруживања на бази ове истости – жене су
сексуално различита бића које су се историјски репрезен
товале као „Жене” кроз низ конструкта из патријархалне
фалоцентричне перспективе и логике. Намера номадских
субјеката је да ову традицију оповргне и субвертира, пред
лажући нове системе репрезентација (биолошких) жена у
филозофском и теоријском дискурсу.

И поново Cogito ergo sum
Парафразирајући Декартов cogito ergo sum, Браидоти изја
вљује: „Ја, жена мислим и дакле кажем да ја, жена, јесам”.31
Ова изјава је перформативна – она за Браидоти, предста
вља ритуални улазак жена у свет субјеката – мушки свет.
Уједно, изјава је и индикатор за хипотезу да су номадски
субјекти формулисани у картезијанској логици и на непро
мењеној картезијанској основи, као и да номадски субјек
ти преузимају картезијански метод, присвајања врлине и
екстремизовања и раздвајања према различитости у односу
на све остало.
Основа на коју Браидоти позиционира свој субјективитет је
она иста позиција којом смо се шире бавили у првом делу
текста. То је позиција критичког преисптивања канонског
појма субјекат, коју Дерида детаљно образлаже и наводи
примере варијација за пост-картезијанску генеологију „ко
ја се своди на нас који са ’Ја мислим’ или ’Ја јесам’, од ’Ја
29 Исто, стр. 164.
30 Исто, стр. 177.
31 Исто, стр. 186.
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кажем да ја мислим, дакле ја јесам’, са места где суперви
зирамо мишљење у вези са животињом, ова изјава уистину
наређује, као облик владавине над животињом […] ово је
не само доминанта у филозофији, него јесте филозофија, у
нашем свету, у ’модерним временима’, али такође је, преци
зније, дискурс доминације као такав”.32 Као што и сама Бра
идоти често наводи, право на субјективитет није ограничено
само на филозофски дискурс. Субјективитет одражава по
зицију реализованости (односно моћи) тог субјективитета
у осталим дискурсима: легалном, етичком, социјалном итд.
Погледајмо како Браидоти образлаже став, да животиње не
могу и не треба да се у етичком дискурсу изједначе са љу
дима.
„Антропоморфизација до те мере да животиње буду прин
цип моралне и легалне једнакости може бити племенит гест,
али је инхерентно погрешан, на два нивоа. Прво, потврђу
је бинарну разлику човек/животиња тако што беневолент
но шири хегемонијску категорију, човек, према другима.
Друго, негира специфичност животиња свеукупно, зато што
их униформно узима као емблеме трансврста, универзалне
етичке вредности емпатије”.33
Није јасно због чега Браидоти сматра да би етичко и легално
изједначавање животиња потврдило и проширило хегемо
ну категорију човека, али чак и да пођемо од задате прет
поставке, поставља се питање: у односу на шта би човек
као категорија била хегемона, ако би се „проширила” изван
ексклузивно људске врсте? Хегемонија се у овом случа
ју се реализује управо кроз категоризацију, тако да шире
ње категорије може да буде само и једино корак у правцу
деконструкције суверена, а не ширења хегемоније.
Друго, као што наводи Браидоти, а што је Дерида детаљ
но објаснио, коришћење речи: животиња (у једнини), за та
ко широк скуп различитих бића, је потврда различитости
у односу на човека, и то као означитеља инфериорности,
односно имплицира хијерархијску супериорност људи као
врсте. У том смислу, оваква изјава без детаљне елабораци
је, само номинално и реторички поставља питање разновр
сности животиња (што опет не би требало да има везе са
статусом животиња уопште и односом међу различитим
врстама – у овом случају, људима и животињама). Примери
формулације субјективитета Рози Браидоти, односно начи
ну на који се формулишу другости од којих се овај субјекат
32 Derrida, J. нав. дело, стр. 89.
33 Braid otti, R. (2013) The Posthuman, Cambridge, UK: Polity, str. 79.
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раздваја разликом, показује да номадски субјекти одража
вају принцип и место говора моћи и доминације. Даље сма
трамо, да је симболичка вредност и тачка раздвајања, место
које је традиционално окупирао cogito, релативизована по
питању полног ексклузивитета, али је задржана, а да се по
истом принципу уводи материјалност, као вредност која се
приписује ексклузивно номадским субјектима.

Материја и Метафора
Установили смо до сада да је постхуманистички номадски
субјекат у главним аспектима, ексклузивно женски субјек
тивитет, као и да задржава традиционалну картезијанску
основу ја мислим…дакле постојим, а и да се женски ексклу
зивитет додатно потврђује онтолошким есенцијализмом ко
ји подразумева жену уједно као дискурзивни и емпиријски
(биолошко-анатомски) феномен.
Појам номадизма, Браидоти често описује као место тран
зита, место трансформације и место отварања могућности
за нове различитости. Пре него што утврдимо шта то тачно
подразумева, поставићемо још једно питање које је споме
нуто раније, а у вези је са ја (кажем) мислим, дакле постојим
формулацијом: у том спектру људских мислећих субјеката
који кажу да мисле, а који су сада жене и мајке, које место
заузима дете, а ради јасноће, нека то буде пример женског
малог детета или биолошки женске бебе?
За разлику од Карен Барад која у одбацивању материја/
cogito поделе, потпуно одступа од лингвистичких теорија
који субјекат везују кроз реализовање когита, способности
мишљења, односно лингвистичког апарата, Рози Браидоти
задржава став да је формација субјекта у директној вези и
немогућа без језика (као аутономне независне структуре
која садржи кодове моћи), али не из поструктуралистичке,
већ из Делезијанеске перспективе.34 Лингвистички апарат
као конститутив субјективитета не даје одговор на питање,
већ га поново иницира. Дакле, ако постављамо питање же
не као субјекта у свим вишеструким варијантама иденти
тета и осталих идентитетских категорија (међу којима је и
старост), поставља се питање да ли и како у тој формулацији
постоје новорођена женска деца, која још нису развила свој
лингвистички апарат?
Коришћење жене као метафоре другости је веома важна
појава коју Браидоти страствено критикује. На месту где
34 Напомена: Браидоти посматра Делеза као једну другачију, али такође
лингвистичку школу, али осим Делеза, она се ослања и на Лаканову тео
рију о формацији субјективитета. Видети више у: Braid otti, R. нав. дело..
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започиње полемику на ту тему, и то проблематизацијом
самог Делеза, појављује се појам деце, одмах ту уз жене у
истом контексту: „Ово постајање-женом, постајање дете
том, то не личи на жену или дете, као очигледно другачије
ентитете […] Оно што ми називамо молекуларни идентитет
је, на примеру жене која је дефинисана својом формом, са
органима и функцијама који су јој додељени као субјекту.
Постајање женом није имитација овог идентитета или чак
трансформација у исти […] Не имитирајући, нити претпо
стављајући већ емитовати честице које покрећу честице у
циклус покрета и одмора, или зоне проксимитета или ми
кро-женствености, другим речима, то производи у нама
молекуларну жену, ствара молекуларну жену”.35
Браидоти се у овој тачки разилази са Делезом по питању
постајања и управо у тој тачки формулише став, да је тума
чење жене као симбола, а не узимајући у обзир њену мате
ријалност и полну различитост, заправо стављање жене у
„подређену позицију”: „потребно је ослободити „жену” од
подређене позиције окупираног другог, тако да може да из
рази другачије разлике, чисте разлике, оне разлике по који
ма се жене разликују једна од друге. Овде је фокус много
више на искуству и потенцијалу постајања стварне жене у
свим различитим начинима разумевања и преузимања субје
катске позиције ’жена’”.36 Mетафоризација може и често да
то служи као метод девалвације, путем де-материјализације,
а се стога може посматрати као део процеса конституиса
ња мита. Управо је дематеријализација кроз метафору, ме
тод преко ког Рози Браидоти у третману деце, монструма,
животиња и рома, даје ексклузивитет биолошки женским
људским субјектима.
Иако су једно до другог, Браидоти не поставља ово питање
у вези са дететом. Нигде другде не спомиње дете као „реал
но дете”, деца се спомињу кроз реферисање на Лус Ирига
ре (Luce Irigaray) и њену поенту да  у психоан
 ализи „однос
мајка и ћерка је мрачан континент, свих мрачних контине
ната”.37 Децу, Браидоти дефинише ексклузивно релационо:
преко односа са мајком и свако одступање од овог правила,
препознаје као монструозност. Доследно инсистирање на
материјалности кад су у питању жене, на примерима третма
на монструма, деце, животиња јасно изостаје. Монструми,
животиње и деца, могу да служе као метафоре и дефинишу
се у односу на субјекте које Браидоти легитимише: „њихов”
35 Исто, стр. 115.
36 Исто.
37 Исто, стр. 82.
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фалоцентрични мушки субјективитет (који су, успут речено,
поструктуралисти већ прогласили мртвим) и „наш” женски
феминстички номадски субјективитет. Осим тога, ови енти
тети су добродошли као пријатељска метафора за другост,
улогу из које је феминистички субјекат, самим остварива
њем субјективитета – већ побегао. Дакле, уз све наведено,
можемо да закључимо да формулација номадских субјекти
витета задржава категоризације у хијерархијским бинарним
поделама на нас и њих, бића и ствари, на сопство и другост,
субјекат и објекат. Бића као категорија су добили себи рав
не- феминистичке номадске субјекте. Није ли управо то ши
рење хегемонијске категорије субјекта?
Материјалност за коју се залаже у формулацији номадског
субјективитета, није ни мало случајна. Из свега горе наведе
ног, закључујемо да материјалност код Рози Браидоти, није
исто што и материја код Карен Барад: емпиријска материја
која је дејствујућа (енг. аgential realism) и која као таква ау
томатски прелази у теоријски дискурс, без обзира на поре
кло (органска или неорганска); материјалност код Рози Бра
идоти служи као метод за привилеговање феминистичког
номадског субјекта. Начин на који елаборира номадски су
бјективитет, показује да се у материјалност разуме као „пра
во”, да се право на материјалност стиче и то кроз историју
борбе за стицање тог права. Феминистички номадски субје
кат је том логиком, кроз историју борбе за женско ослобође
ње, остварио право на субјективитет. Биолошко-историјска
материјалност и когито су дакле, по Браидоти, пропусница
за улазак у иначе затворени и елитни клуб Субјеката.
У наставку, осврнућемо се још на питање номадизма и да
ли/како се концепт номадског уклапа у све горе наведено.

Номадизам и номадизам
„Номадска свест је форма политичког отпора према хегемо
нијским и ексклузивним погледима на субјективитет”.38
Кроз третман концепта номадизма, проверићемо да ли ме
тафора номадизма, у контексту номадских феминистичких
субјеката, уједно шири и специфицира основну категорију
женског субјекта. Браидоти објашњава номадизам као жи
вотни стил, пре свега изабрани животни стил, који се реали
зује кроз промену и различитост – географску, културалну,
лингвистичку различитост.

38 Исто, стр. 23.
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„Номадизам није флуидност без граница, већ акутна свест о
нестабилности граница. То је интензивна жеља да се пређе,
преступи”.39
Номадизам као место трансформације се спомиње често,
а елаборира се пре свега у контексту полиглотизма. Поли
глотизам је један од важних аспеката номадског идентитета
зато што, како сама Браидоти тврди “полиглота је лингви
стички номад”.40 Имајући у виду да, као што је већ наведе
но, Браидоти језик посматра као место и начин формирања
субјекта, номадизам је стање сталне трансформације и (не
свесно и свесно) изабране ре-креац
 ије субјекта. Посматрано
из те визуре, номадизам као полиглотија је свесно одрицање
себе зарад нових увида и само-креац
 ије.
„Као интелектуални стил, номадизам не значи бити бескућ
ник, него подразумева способност да се створи дом било
где. Номад носи своје најважније ствари где год да крене и
може да поново створи дом где год да се нађе”.41
За разлику од Делеза, који не прави ову разлику, и чији се
концепт номадизма тиче више жеље и отпора према парано
идним машинама, за кога остајање на месту – усидравање,
подразумева притисак репресивне логике у оквиру свих об
лика територијализације, од оне на микро плану идентитета,
породице, до урфашизма као националне територијализаци
је. Останак и адаптирање за Делеза подразумева интерпела
цију, колонизацију имагинације, потискивање жеља и неу
розу. Номад у концепту Рози Браидоти је адаптилан: номад
свугде „може да се скући”, али има отпор према доминант
ним начина репрезентације сопства, а „номадска свест је у
сагласју са неприхватањем било ког облика перманентног
идентитета”.42  Критика традиционалног западног схватања
субјекта, кад је у питању номадски субјективитет по Бра
идоти, садржи се у анти-есенцијализму по питању избора
животног стила и индивидуланог активног учешћа субјек
тивитета у само-постајању у сусрету са различитим околи
нама. У политици локације, радикална анти-носталгија је,
уз питање избора, важан елемент да би се дао јасан контекст
садашњег тренутка и представља, по Браидоти, једини ефи
касан начин за борбу против мутирајућег капитализма. Бити
у садашњем тренутку и дати јасан и прецизан контекст са
дашњег тренутка значи, за Браидоти, бити позитивно суб
верзиван, издићи се изнад потрошачке логике која намеће
39 Исто, стр. 35.
40 Исто.
41 Исто, стр. 16.
42 Исто, стр. 33.
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вечито каскање за новим и конзумацијом која испуњава пра
знину недовољности и никад реализовану испуњеност у по
седовању и куповини свих краткорочних нових производа
у великој понуди. Афирмативан однос према стварности за
Браидоти, а из Делезијанске перспективе и у полемици са
критичком теоријом која се ослања на негацију, представља
за Браидоти креативан приступ, односно стварање алтер
натива – феминистичких субјективитета и афирмацију раз
личитости у односу на друге феминистичке субјективитете
кроз стварање алтернативних простора за само-реализацију,
алтернативних начина за остајање у садашњости.
Номада, Браидоти дефинише као различитог у односу на
мигранта. По Рози Браидоти, „мигрант има јасан циљ пред
собом”, за разлику од номадског субјекта.43 Оваква дефини
ција избегава значајну разлику између мигранта и номада, а
која се састоји у томе што мигрант није животни стил, није
питање избора- мигрант је статусна/социјално-правна кате
горија и дешава се због неповољних/немогућих услова за
останак. Овако формулисан номадизам дефинише субјек
тивитет као онај који има привилегију да изабере животни
стил. Осим жена које имају социо-географско-економске
привилегије да одаберу овај животни стил, ту су још и Ци
гани. Браидоти говори о Циганима само кроз две слике и то
у предговору, као метафоре другости: кроз сећање на очево
упозорење да „краду децу”, због чега их се плашила и као
мете нацистичких истребљења. Иако су номади, Браидоти
се њима као материјалним субјектима, такође не бави. Не
постоје у садашњем времену, нити се преко њих осврће као
на мигранте садашњег тренутка (као на номадске мигран
те, на невидљиве људе, као на једну од најпотлаченијих и
најнепризнатијих групација на свету). Цигани су, у начи
ну формулације номадских субјективитета романтизирана
метафора другости и нису даље елаборирани. Паралела са
фриковима и монструмима, које сама Браидоти објашњава
као пример где метафора о другости, на сличан начин и сама
примењује по питању рома, тако што коришћењем цигана
као метафоре номадизма, дискурзивно брише реалне енти
тете који су сврстани у ову категорију. Браидоти дакле, узи
ма Цигане као историјски артефакт, као сећање и користи
их као метафору коју примењује, адаптира (самим тим и ре
контекстуализује) у односу на привилеговане „беле” жене –
номадске субјекте.

43 Исто.
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Закључак
У овом раду смо, из неколико перспектива, испитали кон
цепт номадских субјеката, теоретичарке Рози Браидоти. Пре
свега, у контексту теорија постхуманизма које редефинишу
и преиспитују хуманистичку традицију субјекта, узели смо
идеју животиње као меру другости, да проверимо категори
јалну флексибилност појма номадски субјекти. Имајући у
виду хијерархијску девалвацију не-бића (ствари) у односу
на бића, утврдили смо да се концепт номадских субјеката
тиче и односи искључиво на људску врсту. За разлику од
теоретичарки постхуманизма и новог материјализма, пре
свега Доне Харавеј и Карен Барад које радикалније субвер
тирају појам разлике по врсти, концепт номадских субјеката
Рози Браидоти, дубоко је утемељен у хуманистичку тради
цију коју преиспитује пре свега у свом односу према мате
ријалности и концептом постајања, што номадским субјек
тима даје изразито релациони карактер. Као фундаментално
децентрализован, умножен и утеловљен, номадски субјекат
се препознаје као постхуманистички, али се у аспектима
врст(изма) и (онтолошког) есенцијализма, надовезује на
феминистичку мисао средине прошлог века.
Номадски субјекти настоје да пре свега редефинишу кон
цепт субјекта у контексту првенствено пола и полне разли
ке, па тек онда рода, али и да утемеље појам женског (феми
нистичког) субјекта, не само у контексту политике иденти
тета, већ онтолошки. Номадски субјекти на тај начин, теже
да редефинишу рецепцију рода у филозофском дискурсу
који, како сама Браидоти примећује, још од Аристотела де
финише жену релационо, као аномалију у односу на белог,
слободног мушкарца, и на тај начин је вредносно девалвира:
„Довођење жена у везу са монструмима датира од Аристо
тела, који у Генерацији Животиња, успоставља људску нор
му у односу на телесну организацију базирану на мушком
моделу. Самим тим, ако се репродукција одвија по норми,
произвешће се дечак, женско се догоди само онда када
нешто крене наопако или се не спроведе до краја у репро
дуктивном процесу. Женско је дакле аномалија, варијација
на главну тему мушког рода. Важност коју Аристотел при
даје маскулинитету као људској норми, очитава се такође и
у његовој теорији зачећа: он тврди да је ексклузивни носи
лац принципа живота сперма, а да женски репродуктивни
апарат служи искључиво као пасивни контејнер за људски
живот (…) Није изненађење то што, за Аристотела, жене ни
су обогаћене рационалном душом. Опште место жене као
знака за абнормалност, а самим тим и разлике која означава
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инфериорност, остала је константа у западном научном
дискурсу”.44
Ипак, инсистирањем како на полној разлици, тако и приви
леговањем когита као конститутивне условности номадских
субјеката, Браидоти додатно сужава субјекатску категорију.
Примена картезијанске логике, као што је већ објашњено,
најјасније се рефлектује у перформативу: „Ја, жена мислим
и дакле кажем да ја, жена, јесам”.45 Браидоти се обраћа же
нама, феминисткињама космополитских уверења, што има
за последицу и класно дефинисање номадских субјеката,
имплицирајући како епистемолошку привилегију, тако и
слободу кретања и одлучивања (самим тим и потпуну еко
номску независност). Екстремизовањем поларитета при де
финисању номада преко пасоша: „номад или нема пасош
или их има превише”,46 упркос одбацивању и сталној кри
тици фалоцентричног дискрурса, методолошки доследно,
Браидоти прати картезијанску логику екстрема и присва
јања вредности (рационални ум, материјалност) како би се
заузела и ауторизовала позиција номадског феминистичког
субјективитета у односу на све остало.
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DISCURSIVE CHANGES AND TENDENCIES WITHIN
THEORIES OF POSTHUMANISM CASE STUDY:
NOMADIC FEMINIST SUBJECTS
Abstract
Long after the poststructuralist critique of a humanist subject as well
as the inherent dichotomies, just when the very notion (subject) was
questioned and declared dead – the concept of subjectivity has  returned
prominently, especially in the context of posthumanism. The aim of
this paper is to provide an in-depth analysis of a contemporary take on
subjectivity, as well as to critically engage in the debate around this
matter, arguing that the very concept (subject) entails certain principles
and conditions that inevitably presupposes subject/object dichotomy.
Taking Nomadic Feminist Subjects (Rosi Braidotti) as a case study, we
will outline and determine both ways in which this concept distances
itself and reformulates the (humanistic) Cartesian subject, as well as
the ways in which it remains within the traditional framework. Also,
we will chart some more general tendencies under the umbrella
term of posthumanism, arguing for a deconstructive, as opposed to a
reconstructive approach to it.
Key words: posthumanism, new materialism, nomadic subjects, 
feminism, critical theory
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УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА:
ЕСТЕТИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИЗАЦИЈА УМЕТНОСТИ
Естетизација политике – политизација уметности је
комплексна супротност коју је формулисао Валтер Бењамин
говорећи о политичкој употреби уметности. Реч је о
уметности која на себе преузима улогу промене опажања
друштвене стварности, било естетизацијом политичког
живота било политизацијом уметности.

Без обзира да ли је уметник кроз историју деловао у уме
неког политичког ауторитета или у сопствено име, његови
производи често представљају реаговање на тренутне
догађаје, добијајући тиме друштвену димензију. Овако
уметничко дело може постати окосница контроверзи,
покретач друштвених промена, али такође и трпети
последице политичких одлука и административних мера. И
данас као и у Бењаминово време треба постављати питање
о друштвеном ангажману и покретачкој снази уметности.
Данас се поново буди поверење у снагу уметности да укаже
на растуће проблеме локалних заједница, доведе у питање
многе дубоко усађене предрасуде, гради критичку свест,
инспирише на деловање и појединаца и друштвених група.
Уметник наступа као политички ангажован предводник, али
не и као политичар. Уметност је простор контрадикторности
и изванредних могућности, у њему се огледају слобода и
пројектовање будућности али и политичке манипулације
и финансијска моћ. Сви наведени фактори условљавају
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стварање увек нових иконографских образаца, медија,
облика деловања, као одговора на дате друштвеноисторијске околности, потврђујући актуелност Бењаминове
опозиције између естетизације политике и политизације
уметности.

Рајко Р. Каришић, Лоза Светог Симеона Мироточивог,
фотографија на платну, 90x60 цм, 2016.
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ПОЛИТИКА ПРЕТОЧЕНА У
ЈЕЗИК УМЕТНОСТИ У
СТАРИМ УМЕТНИЧКИМ
ПРАКСАМА
ФИРЕНЦА ПОД
КОЗИМОМ I МЕДИЧИЈЕМ (1539) И
ФРАНЦУСКА РЕВОЛУЦИЈА (1789)
Сажетак: Валтер Бењамин је појам естетизација политике/
политизација уметности применио у својој анализи уметности
историјских авангарди. Тај појам је, у овом раду, примењен на не
што старије уметничке праксе, односно на оне историјске тре
нутке у којима се јасно огледао раскид са наслеђеним политичким
и идеолошким установама: на Фиренцу у којој је 1537. године на
војводски трон ступио млади војвода Козимо I Медичи, и на Фран
цуску револуцију. У оба ова случаја је раскид са традицијом импли
цирао нове иконографске садржаје који су били непосредан резул
тат нових политичких потреба. Из анализе ових феномена изво
димо неколико заједничких карактеристика општих авангардних
тенденција: terminus post quem као временску границу, преломну
тачку у историјском времену, стварање нове иконографије која
одговара новим политичким и друштвеним околностима, неоп
ходност упутстава за понашање чланова заједнице и промоцију
нових идеја, ефемерност и спектакуларност догађаја у којима
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учествују масе на отвореном простору, улици, и као актери и као
посматрачи, чиме исказују своју приврженост новим идеал има.
Кључне речи: авангарда, раскид са традицијом, Фиренца 16. век,
Медичи, Француска револуција, Жак Луј Давид

Комплексан1 појам естетизација политике/политизација
уметности2 се специфично примењује на модерне и савре
мене уметничке праксе у којима је друштвена одговорност
уметника готово sine qua non његовог опстанка. Заправо,
односи се на историјски тренутак у коме се чинило да је
уметност добила јасну политичку агитаторску улогу каква
јој је додељивана у историјским авангардама. Њој су при
писивана моћна превратничка својства, почев од футуризма
и Маринетијеве (Marinetti) идеје, исказане у Манифесту,
да свеукупну улогу вође у друштву треба да преуз му кре
ативни појединци, уметници, генији, који су у специфич
ним социополитичким условима, могли да извуку земљу из
бројних проблема таложених током векова у којима је (овде
конкретно) Италија губила на свом културном значају и по
литичкој снази. Иако ми јасну тежњу ка томе да умeтност
буде носилац промена приписујемо рушитељским историј
ским авангардама, подсетимо се да су у рушењу затицаних
институционалних (уметничких, политичких) устројстава
уметници и теоретичари историјских авангарди баш умет
ности приписали ону градитељску улогу заснивањем нових
институција друштвених система које су замерали старим
поретцима.3 Увек нови захтеви који и данас прате устано
вљење нових политичких и друштвених поредака, каракте
рисали су и уметност, те њену политичку улогу као промо
тера, и у добу коме се, посматрано кроз призму модернизма
20. века, одриче свака друштвено-политичка релевантност.
Иако је ово изразито заоштрена позиција, узимамо је у овом
раду као полазиште јер она данас служи за крајњу марги
нализацију уметности, такозваног, премодерног доба. Умет
ник је, од вајкада, био тај појединац који је – у нечије име,
истина, али и сам често бирајући позиције – комуницирао,
језиком слике, велике истине које су промовисале разли
чите институционалне поретке. Но, умео их је и критико
вати специфичним језиком ликовне представе и позивати
1 Рад је настао у оквиру научно-истраживачког пројекта Модернизација
западног Балкана, ОИ 177009, Министарства просвете, науке и техно
лошког развоја Србије.
2 Benjamin, V. (1974) Umetničko delo u veku svoje tehničke produkcije, u:
Eseji, Beograd: Nolit, str. 147-149.
3 Видети, на пример: Биргер, П. (1998) Теорија авангарде, Беог рад:
Народна књига; Мијушковић, С. (2003) Документи за разумевање руске
авангарде, Београд: Геопоетика.
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на револуцион
 арне промене,4 попут Ханса Холбајна (Hans
Holbein) и Луке Кранаха (Lucas Cranach) који су својим гра
фикама, штампаним у завидним тиражима, преузели улогу
промотера Лутерових реформацијских идеја, с почетка 16.
века.5
Идеја о уметнику као друштвеном визион
 ару и уметничкој
авангарди појавила се, по први пут у свом зрелом облику,
већ 1825. године у списима Анрија д’ Сен-Симона (Conte
Henri de Saint-Simon) и његових пријатеља социјалних фи
лозофа.6 Он је повезао уметника са другим лидерима: на
учником и индустријалцем (предузетником, заправо), са ко
јима чини један моћан тријумвират.7 У овом тријумвирату,
уметникова улога је да осмисли будућност друштва, док би
научник анализирао одрживост визионарских идеја, а ин
дустријалац осмислио технике за њихово остварење. Ин
венција, анализа, извршење – три су степенице, отуд, ако
бисмо смели да закључимо, остварења нових друштвених
или/и административних поредака.8 Наравно, нове идеје
имплицирају и нове иконографске обрасце, као и потребу
да се њихови садржаји интерпретирају у складу са општим
културним потребама.9
Ако бисмо могли да пронађемо некакве заједничке имените
ље, тачке сусрета квалитета различитих времена у којима је
уметности додељивана позиција естетизације дневнополи
тичких интереса, онда би то сигурно били драматични пре
окрети, тачке преврата – terminus post quem, с једне стране,
и пројекција у будућност, са друге. У таквим тренуцима се
осећа неопходност стварања новог формалног и иконограф
ског језика, с тим да се у њима снажно остваривала и она
доза спектакуларности јавног исказа, која је подразумевала
тренутно сагледавање идејног садржаја и његово момен
тално обликовање језиком прокламације, те учешће масе
која устаје у одбрану заједничких интереса. Оно што их
4 Freedberg, D. (1989) The Power of Images. Studies in the History and The
ory of Response, Chicago and London: The University of Chicago Press,
pp. 1-15, 161-190.
5 Whitford, D. (2008) The Papal Antichrist: Martin Luther and the Underap
preciated Influence of Lorenzo Valla, Renaissance Quarterly 61, p. 26-52.
6 Margolin, V. (1997) The Struggle for Utopia: Rodchenko, Lissitzky, MoholyNagy, 1917-1946, Chicago: The University of Chicago Press, p. 1-36.
7 Тиме је утро пут улози која се још увек додељује уметности, у до
мену онога што заговара нова академска дисциплина: уметничко
истраживање.
8 Margolin, нав. дело, стр. 2-3.
9 Burke, P. (2001) Eyewinessing. The Uses of Images as Historical Evidence,
London: Reaktion Books, 17-48.
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разликује јесу уметничка средства која зависе од низа фак
тора, на првом месту од технологије, без обзира да ли се ра
ди о републици која прераста у тиранију, или обрнуто, или
се ради о младој државној творевини, попут Италије с краја
19. и почетка 20. века, и слично. Тренуци преврата, драма
тичних промена, собом носе суочавање са озбиљним оп
штедруштвеним проблемима и са институционализацијом
новог поретка.
Иако Француску револуцију из 1789. године данас јасно
видимо као претечу сценарија потоњих грађанских и соци
јалних револуција, о њеној драматургији, њеној иконогра
фији, спектакуларности ефемерног, никада није довољно
говорити – поготово на нивоу везе уметности и политике
ради промоције основних идеја новог доба на самом ње
говом зачетку. На француској политичкој сцени 18. века се
појавио Жак Луј Давид (Jacques-Louis David) уметник ко
ји је узео активно учешће у у пројекту стварања нове де
мократске, грађанске државе, 1789-1795. Он није био само
творац познатих, програмских, слика „Заклетва Хорација” и
„Ликтори доносе Бруту тела његових синова”, а није био ни
само моћан политичар са знатним ингеренцијама. По нама,
Давидова много значајнија остварења, макар на микро пла
ну свакодневног живота – који је, признаћемо, онај план на
који се Револуција снажно ослањала – јесу нови грађански
портрети које је Давид сликао током Терора, као и програ
ми за прославе у којима је учествовала маса која је носила
естетски, катарктички, потенцијал морализаторског и ди
дактичког. И то је Давид, церемонијал мајстор Француске
револуције, добро разумевао.
Свакако, terminus post quem који је требало фундирати у све
сти и сећању уже и шире заједнице, народа, није био специ
фикум Француске револуције. Већ смо поменули религијске
садржаје који су подржавали Лутерове идеје. У секуларном
амбијенту, скренули бисмо пажњу на установљење фирен
тинског војводства као идеје која је фигурирала на прослави
венчања војводе Козима I де Медичија и Елеоноре од То
леда, у Фиренци 1539. године. Иако се чини да је у аристо
кратском амбијенту уметност промотер личности владара,
она је, заправо, у значајним политичким тренуцима, подра
зумевала учешће свих, целе заједнице која се ангажовала
на различите начине да би допринела одбрани и промоци
ји заједничких интереса. То је било случај и са званичним,
памфлетским, уметничким језиком без преседана у ренесан
сној Фиренци, када је херојски статус – који званично тек
од Француске револуције није био повезиван са рођењем и
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класом – могао стећи онај ко је својом акцијом употпуњавао
циљеве од значаја за целокупну заједницу.

Венчање Козима де Медичија и Елеон оре од
Толеда 1539. године: terminus post quem
Иако се на културној сцени модерне Европе породица Меди
чи наметнула као водећа, на политичкој је, од краја 15. века,
после свог изгнанства, а затим и борби са републикански
настројеним супарницима, била изложена великим искуше
њима. Без обзира на успехе медичејских кардинала и сту
пање на папски престо као Климент VII и Лав X, проблеми
са повратком у Фиренцу и коначним устоличењем као не
прикосновених политичких ауторитета су их пратили све до
почетка четврте деценије 16. века.10
Ново италијанско племство је током друге половине 15. ве
ка користило језик слике да би промовисало своје новодо
бијене титуле, те да би, барем делимично, одржало своје
политичке и друштвене позиције у нестабилном свету ре
несансне Европе.11 Различите уметничке форме, и формати
су биле створене за ово ново племство служећи у јасно про
пагандне сврхе, поготово када је требало представити нови
поредак – прелаз из републике у војводство, или везивање за
најзначајнији политички ауторитет – попут оног у Фиренци.
Излазак на улицу у помпезним аранжманима, током држав
них процесија, представљао је форму прославе, фестивала,
који је снажно, као не сасвим нова пракса, обележио 15. и
16. век.12 Како је у италијанским градовима расла центра
лизација политичке моћи, фестивали као ритуалне проце
сије су пратили тај тренд и промену фокуса: од процесија
које се крећу отвореним улицама до простора креир аног
позоришта. Централну улогу је, притом, играо главни про
тагониста моћи – сам владар – који је учествовао у спек
таклима као фокус монтираног „позоришта” у коме су се
приказивале богате, често скривене, алегорије.13
10 О породици Медичи видети корисну студију: Hibbert, C. (2003) The
House of Medici. Its Rise and Fall, New York: Harper Perennial.
11 Kohl, B. G. and Andrews Smith, A. (1995) Major Problems in the History of
the Italian Renaissance, Lexington, Mass – Toronto, p. 145-163.
12 Wisch, B. and Munshower, S. S. (1990) Art and Pageantry in the Renaissan
ce and Baroque; University Park, PA: The Pennsylvania State University; La
scombes, A. (1993) Spectacle & Image in Renaissance Europe, Leiden: E. J.
Brill; Zaho M. A. (2004) Imago Triumphalis. The Function and Significance
of Triumphal Imagery for Italian Renaissance Rulers, New York: Peter Lang
Publishing, Inc.
13 Crucian i, F. and Seragnoli, D. (1987) Il Teatro italiano nel rinascimento, Bo
logna: Il Mulino; Greene, T. M. (1987) Magic and Festivity at the Renaissan
ce Court, Renaissance Quarterly 4, p. 636-659; Strong, R. (1984) Art and
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Племство нове италијанске аристократије је почивало у њи
ховој врлини као владара и кондотјера, али много више у
њиховим везама са актуелним политичким и религијским
ауторитетима који су гарантовали њихова права или од ко
јих су очекивали почасти. Ипак, нико од њих није употребио
иконографију која би била знак уздизања или њих самих или
чланова њихових породица на статус племића који парирају
највишим политичким ауторитетима њиховог доба. Кози
мо I де Медичи, (1519-1574, фирентински војвода од 1537.
године) то јесте учинио поредећи политички и друштвени
утицај и врлине своје породице са највишим ауторитетима
свог времена, са Светим римским царем Карлом V.14
За своју промоцију као истинског владара Фиренце и целе
Тоскане, Козимо је изабрао први велики јавни догађај ко
ји је организован током његове дуге владавине, фестивале
поводом прославе његовог венчања Елеонором од Толеда,
ћерком Дон Педра да Толедо, напуљског вицекраља и јед
ног од најмоћнијих шпанских племића, јуна 1539. године.15
Млади војвода Козимо је разумео улогу јавног спектакла
као моћног средства за представу мајестетичности државе
на чијем се челу нашао (а што се огледало у његовој вла
дарској персони). Та представа је била подједнако упућена
и његовим поданицима и странцима,16 и оперисала је ориги
налним инвенцијама у настојању да се створи нова медичеј
ска иконографија у тренутку када је династијa присвајала
аристократски карактер. Треба напоменути да је италијан
ски спектакл красило велико естетско и интелектуално бо
гатство које је било у складу са јединственим, за тадашњу
Еворпу, варијететом политичких и грађанских иституција.
Уметници су се трудили да створе јединствена, синтетичка,
дела која би установила ближе везе између фрагментарних
елемената визуелних структура урбане архитектуре и сце
нографије, повезујући их са литерарним и музичким компо
зицијама у алегоријске структуре јединственог богатства и
Power. Renaissance Festivals 1450-1650, Woodbridge: The Boydell Press,
посебно стр. 42-63.
14 Murry, G. (2014) The Medicean Succession. Monarchy and Sacral Politics in
Duke Cosimo dei Medici’s Florence, Cambridge, Mass. – London: Harvard
University Press.
15 О овоме смо говорили и писали у неколико прилика. Видети, на при
мер: Milosavljević, A. (2011) Reč u pratnji slike. Dinastički interesi poro
dice Mediči i slikar Đorđo Vazari. Portreti Lorenca Veličanstvenog (1533)
i vojvode Alesandra de’ Medičija (1534), Zbornik radova sa VI međunarod
nog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost, Knj. III, Kragujevac,
str. 305-314.
16 Mitchell, B. (1979) Italian Civic Pageantry in the High Renaissance. A De
scriptive Bibliography of Triumphal Entries and Selected Other Festivals for
State Occasions, Firenze: Leo S. Olschki Editore.

124

АНГЕЛИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ АУЛТ
инвенције, на којима су почивале грађанске процесије. Оно
што је свакако важно уочити јесте да је промоција одређе
них политичких личности или вредности устројства држа
ве суштински зависила од „временског тренутка”, одн. од
свеукупних околности и интереса заједнице.17
Дуга је европска, па и фирентинска, историја церемонијал
них процесија, али су промене из оног петнаестовековног,
републиканског, у нови језик аристократског језика у Фи
ренци биле изненадне, неочекиване и без европског пресе
дана. Морала су се изнаћи нова уметничка средства која би
на аутентичан начин представила ново друштвено и поли
тичко устројство фирентинске државе без обзира на чиње
ницу (која би могла да доведе у питање везу између старих
уметничких пракси и авангардних тежњи 20. века) да се ра
ди о установљењу „тираније”. Та нова иконографија није
требало да представи само неприкосновеност једне лично
сти, војводе Козима, већ и његове породице, која је стекла
обележје династије, и самог града Фиренце. Интересантно
је, морамо нагласити, да се студије о Козиму I де Медичи
ју углавном концентришу на период од 1543. године, као
terminusu post quem, када је он успео да издејствује уступке
од Карла V, сасвим занемарујући, по нашем мишљењу из
ванредно важан, период његовог устоличења и борбе за оп
станак на власти (1537-1539) који су били фактори на којима
је Козимо заснивао сва своја права и обавезе и на локалној и
на интернационалној политичкој сцени.18
Једна од стратегија којима се Козимо послужио јесте пред
става веза између чланова породице Медичи и члано
ва царске Хабсбуршке породице и улоге коју су Медичи
(а посебно папе Лав X и Климент VII) играли у широј
европској историји. Оне су биле упадљиве у декорацији фи
рентинских улица пуних гирланди, табло вивана, сценогра
фије, монументалне скулптуре, који су величали венчање,
однoсно савез два политичка ентитета. Али, овде бисмо ис
такли и то да су оне представљале једини украс дворишта
Палате Медичи које је било претворено у салу за банкет
приређен у славу новог брачног пара, Козима и Елеоноре.
17 Trexler, R. C. (1978) The Libro Cerimoniale of the Florentine Republic by
Francesco Filarete and Angelo Manfidi, Geneve: Librarie Droz S. A., p. 59.
18 Ово питање далеко превазилази оквир и интересе овог рада. И у нови
јим студијама попут Murry, G. нав. дело, или: Najemy, J. M. (2006) A Hi
story of Florence 1200-1575, Malden, MA – London: Blackwell Publishing,
и van Veen, H. T. (2006), Cosimo I de’Medici and His Self-Representation
in Florentine Art and Culture, New York: Cambridge University Press, ау
тори полазе од 1543. године као кључне у Козимовом политичком жи
воту, занемарујући или сасвим изостављајући најранији период његовог
живота и владавине.
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Но, још једном, овде није питање величања једне личности,
већ читавог новог политичког поретка, иако Козимо, истина,
није био први фирентински војвода. Он је на чело државе
дошао после Алесандра де Медичија, свог рођака убијеног
1537. године, који је био први фирентински војвода са на
следном титулом – али који није искористио пропагандни
потенцијал уметности да би прославио то ново устројство.
После његове изненадне смрти 1537. године, на власт је до
шао Козимо који је био члан споредне породичне гране (која
је потицала од брата Козима Старијег, Лоренца Старијег), уз
подршку фирентинске Сињорије, али са идејом да се обно
ве републиканске институције. Услед бројних историјских
околности, које овде не можемо наводити,19 и опозиције ње
говој институцији, Козимо је морао да се бори за сопстве
ни опстанак. Позитивни исход и венчање са Елеонором од
Толеда, чланицом хабсбуршке куће, учврстили су нову ти
ранију и на локалној и европској сцени. Козимо је осећао
снажну потребу да створи и сопствену владарску персону и
амбијент у коме ће његов ауторитет бити несумњив и сам је
узео активно учешће у планирању венчања не би ли изву
као највише од пропагандног потенцијала и самог догађаја
и његовог ликовног сетинга.20 Тeма је била историја поро
дице Медичи, али не типична генеалогија већ избор чла
нова породице који су могли бити гарантори његове личне
величине и једнакости империјалном ауторитету Карла V,
са фокусом на оним тренуцима у историји породице који
су најјасније упућивали на њену важну позицију у оквиру
ширег спектра европске политичке историје, као и везе са
Хабсбурзима током 15. и с почетка 16. века; међу њима су
били Козимо Старији, Лоренцо Величанствени, његов отац
Ђовани деле Банде Нере, Лав X и Климент VII, Алесандро
де Медичи. Избор једне ефемерне форме, јавног спектакла,
чији су апарати дизајнирани да би се у њима демонстри
рала његова политичка позиција, био је јасно вођен жељом
да је огласи широј јавности, слично уметницима новијег
доба, мада не у тако очевидно памфлетским исказима, али
са сличним интересима.21 Отуд и недостатак ликовних де
ла која могу посведочити о овом догађају, те ослонац који
морамо тражити у описима програма свечаности.22 Иако
19 Hibbert, C. (2003) The House of Medici. Its Rise and Fall, New York: Harper
Perennial; Brucker, G. (1983) Renaissance Florence, Los Angeles: Univer
sity of California Press, p. 256-280.
20 Видети: Minor A. C. and Mitchell. B. (1968) A Renaissance Entertainment.
Festivities for the Marriage of Cosimo I, Duke of Florence, in 1539. Colum
bia, Missour i: University of Missourri Press, p. 36.
21 Видети: Minor, A. C. and Mitchell, B. нав. дело.
22 За описе видети: Mitchell, B. нав. дело.
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је пракса бележења догађаја од историјске важности била
присутна у дипломатским депешама и приватним писмима,
као и у аналима, овде имамо још један преседан. Наиме, сам
Козимо је схватао промотивни карактер описа свечаности,
те је лично наручио опис од свог дворанина Пјер Франческа
Ђамбуларија (Pier Francesco Giambullari) намењен царском
ауторитету и публикован исте 1539. године.23 Значајан део
тог описа се тицао декорације дворишта Палате Медичи ко
ја је била усмерена на декларацију историјског права, али
и Козимове независности од царског Карловог, утицаја (ма
колико то, у стварности, није био случај). Но, Козимо је био
гласан. Зарад илустрације, наводимо изглед једног дела све
укупних свечаности, декорацију дворишта Палате у којој
је политички програм младог војводе преведен у ликовни
језик.

Декорација дворишта у Палати Медичи
Ђамбулари нас информише да је двориште било надсвођено
вештачким светлим плавим небом, испод ког је висио укра
сни фриз са грбовима истакнутих европских породица. Ис
под њега се налазио низ слика и декорације која се прости
рала са три стране дворишта: на четвртој се налазила позор
ница на којој је изведена Ландијева комедија Il Commodo.
Ове слике су биле аранжиране тако да представљају једну
причу о најзначајнијим тренуцима у историји породице Ме
дичи које је изабрао сам војвода Козимо. За теме је узео не
колико историјских прилика, од којих је прва била повратак
Козима Старијег у Фиренцу из изгнанства 1434. године када
је одлучио да уништи непријатељске фракције у Фиренци
и граду донесе мир; овим је млади војвода себе желео да
представи као новог Козима Великог, иначе свог прадеде
по мајци; насупрот ове слике, стајала је представа рођења
војводе Козима. Одлазак Лоренца Величанственог, Кози
мовог деде по мајци, у Напуљ 1478. године ради одбране
Фиренце од инвазије италијанских и шпанских трупа, био
је знак да се он залагао за политику одржања мира и по
литичке стабилности између италијанских држава; њен пар
је била представа доделе војводске титуле младом Козиму
I, што је подвукло његов ауторитет и моћ. Државничка по
сета папе Лава X Фиренци 1512. године је била још један
важан догађај у фирентинској историји јер је Лав био први
припадник породице Медичи који је примљен у Фиренцу
као државник, када је моћ породице Медичи била на вр
хунцу, иако ван граница града. Није чудо што је овој слици
парњак била представа једне битке из Ливијеве Књиге 20,
23 Minor, A. C. and Mitchell, B. нав. дело, 26.
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у којој је римска војска описана као победник над варвар
ским, галским, племенима (и то немачким). Следећи пар су
представљале слике победа на бојним пољима Козимовог
оца Ђованија деле Банде Нере и самог младог војводе, које
су изложиле идеју о војној премоћи оца и сина над свим не
пријатељима, али и њихову решеност да бране и Фиренцу и
сопствени друштвени статус. Следећи пар су представљали
крунисање Карла V као Светог римског цара у Болоњи које
је извео следећи медичејски папа, Климент VII, те портрет
Козима са војводским инсигнијама. После крунисања Карла
V – како је Климент договорио у преговорима са Царем по
водом овог догађаја – војводску титулу је добио Алесандро
де Медичи, а преузео је Козимо, и ова међузависност две си
ле је била значајна чињеница на којој је инсистирао Козимо.
Последњи пар који је сведочио о историји породице која је
водила до Козимове легитимне владавине биле су представе
бојводе Алесандра у Напуљу 1536. године и његово венчање
Маргаретом Аустријском, Карловом кћери. Овом приликом
је Козимо, верује се, упознао Елеонору, са којом се венчао
преко посредника у Напуљу 1539. године.24
Из овако сумарног осврта на историјске околности је тешко
стећи праву слику о озбиљности промена у политичком жи
воту Фиренце који се одражавао и на потребу установље
ња нове иконографије зарад пропаганде новоустановљеног
административног поретка, без преседана у дотадашњој
нововековној историји. Уколико имамо у виду оно на шта
нас подсећа Бењамин, а то је негација ауторитета – овде не
прикосновеног царског ауторитета у име аутономије, онда је
реално-политички план Козимовог делања морао тренутно
да се одрази у језику уметности као моћног промотера нове
стварности.

Уметност Револуције: Жак-Луј Давид као
промотер нових грађанских вредности
Када говоримо о естетизацији политике, односно о превође
њу политичких порука у уметност ради њихове промоције,
можемо рећи да још један пример без преседана предста
вљају дела која је током Француске револуције стварао ЖакЛуј Давид, пријатељ Дантона, Робеспјера, Маре, депутат у
револуцион
 арном парламенту, церемонијал мајстор... и сли
кар. Иако су његовим раним неокласицистичким делима
приписиване карактеристике чистунског антикизирајућег
24 Nagler, A. M. (1964) Theatre Festivals of the Medici 1539-1637, New Haven
and London: Yale University Press, p. 1-12; Minor, A. C. and Mitchell, B,
нав. дело.

128

АНГЕЛИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ АУЛТ
манира коме су недостајали имагинација и дидактичност,
Давид је био сликар који је поседовао снажну веру не то
лико у угледање на античку врлину колико у потребу за мо
дерном врлином: за реформом и револуцијом који ће осло
бодити уметност од рокајне декадентности и неокласичар
ске учмалости и укуса за сентиментално, с једне стране, и
ослободити Француску од константних проблема узрокова
них погрешним политичким изборима власти (монарх ије) –
што се, такође, с друге стране огледало у истрошености
уметничких производа.25 Херојски дух уметности је треба
ло да одигра улогу водича, укаже на пут промена, као антич
ки exemplum и његово остварење у модерној стварности.26
Такав је случај са чувеним сликама Заклетва Хорација из
1784. и Ликтори Бруту доносе тела његових синова из
1789. године. Давид је следио оне који су покушавали да
замене застареле политичке и моралне принципе монархије
демократским принципима грчке и римске републике која
је приказивала модел друштва у коме величина, самопори
цање, љубав према домовини и жртвовање појединачних
интереса јесте врлина грађана. Успут, оно што га такође по
везује са авангардним тежњама 20. века јесте било отвара
ње музеја и збирки великих дела европске уметности, као
и уметничких изложби (већ традиционалних салона) отво
рених за све учеснике, без обзира на њихово образовање,
квалитет њиховог рада, и слично; организовао је фестивале
„народа и слободе”, и слично. Његово познанство са вођа
ма Револуције, Робеспјером, Дантоном, Мараом, и учешће
у политичком животу Републике, је произвело снажне идеје
пропагандне и републиканске уметности у служби једне ви
ше идеје. Давид је створио нови језик грађанске уметности
савршеног, утопијског друштва једнакости. Током бурних
година Револуције, Давид је сликао ретко јер је учествовао
у њеној администрацији, задужен за свеукупни културни и
уметнички живот Републике. Ипак, насликао је један број –
и то женских – портрета у којима је пропагирао нову етику
и естетику у складу са потребама и захтевима Револуције.
У литератури се ови женски портрети већином тумаче са
феминистичког становишта као представе жене која ни
је уживала положај прокламоване једнакости између љу
ди уопште, већ као домаћице, без јавне друштвене улоге,

25 Видети, на пример: Doyle, W. (2002) The Oxford History of the French
Revolution, Oxford: Oxford University Press.
26 Levey, M. (1986) Rococo to Revolution. Major Trends in Eighteenth-Century
Painting, London: Thames and Hudson, p. 190-192.
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без права гласа.27 Но, они су за нас од изузетног значаја
јер сведоче, изван и изнад родне улоге, о правој естетици
револуције – не само ликовној, већ о декоруму уопште. Док
су мушкарци углавном представљани као јунаци или жртве
историјског тренутка, или као важни учесници у дефини
сању и остваривању револуционарних циљева, при чему је
њихова званична улога брисала потребу за снажнијим со
цијалним исказима, женски портрети које је Давид сликао
током револуције уводе питање једнакости између класа и
прокламовану скромност. Овај аспект није добио значајнији
третман у досадашњој литератури. За ове портрете је карак
теристичан натурализам, или барем изванредан реализам
детаља у коме се откривају барокни утицаји комбиновани
са неокласицистичком сведеношћу, чак и рокајним колори
том – попут портрета Грофице д’Сорси (Anne-Marie-Louise
Thélusson, Comtesse de Sorcy) из 1790. године. Но, за при
мере који припадају самом срцу Републике, Терору, карак
теристичан је изванредно значајан нови квалитет извесне
недовршености, поентилистичког, сумарног, потеза којим
је сликао скромне позадине ових скромних портрета гра
ђанки, која је у функцији нове иконографије. Међу њима се
истичу портрети Маркизе д’Орвије (Marquise d’Orvilliers)
из 1790. и госпође Пасторе (Madame Adélaide Pastoret) из
1791-1792. године. Већином се, интересантно, овде ради о
женским портретима, припадница нове грађанске класе, ко
је су потицале их високих аристократских кругова и које
су представљене у обичној, неукрашеној грађанској одећи,
без накита, напудерисаних перика, акцесоара, без сувишног
скупоценог намештаја, бавећи се понекад домаћим посло
вима. Оне су типичне грађанке које се ничим не разликују
од својих савременица из нижих слојева друштва, чиме се
промовише једнакост у сиромаштву, упозорава на неуме
сност приказивања богатства, укидање класног обележја.
Ови портрети су својеврсни искази припадности грађан
ској револуцији и њеним вредностима.28 Наручиоци ових
портрета су настојали да редефинишу своје јавне представе
у револуцион
 арним терминима. Требало би нагласити, до
душе, да је у доба Револуције опала потражња за осталим
жанровима, а слобода, једнакост и братство су служили као
снажан подстицај портретној уметности – питање које се
постављало било је: на који начин портретисану личност

27 Freund, A. (2011) The ‘Citoyenne’ Tallien: Women, Politics, and Portraiture
during the French Revolution, The Art Bulletin 93/3, p. 325-344. и у овом
тексту цитирана старија литература.
28 Видети: Anderson, J. M. (2007) Daily Life during the French Revolution,
Westport, CT – London: Greenwood Press, посебно стр. 74-77.
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представити као (претворити у) грађанина/грађанку.29 Оно
што се истиче у литератури јесте да су жене Републике би
ле представљане као мајке и супруге које су подстицале па
триотизам код својих супруга и подизале грађане у служби
нације. Главни циљ Француске револуције је било ствара
ње новог човека, или барем ослобађање оног неуп
 рљаног,
савршеног човека у свој његовој доброти и једноставности
из „окрутног и корумпирајућег затвора” традицион
 алног
друштвеног уређења.30
Француска пропагандна машина је Давида неговала као по
бедоносног реформатора уметничких идеала који је гото
во сам, без икакве помоћи променио смер којим је пошла
уметност у пост-револуционарној друштвеној структури.31
Сам Давид је једном приликом изјавио: „Сви смо одговор
ни својој земљи за таленте које смо примили од природе;
форме које они добијају се могу разликовати, али њихов
циљ треба да буде исти за све нас. Истински патриота мора
да уграби сваку прилику да просветли своје сународнике и
да им непрестано предочава узвишене особине херојског и
врлине.”32
Један од анонимних Давидових савременика је у каталогу
уметничког салона одржаног 1793. године записао:
„Уметничке форме, попут политичког система, морају да
се промене ... Уметник не треба да злоставља свој дар да
заводи око дозволивши да у његово срце уђу отров порока
и ватре страсти: он ће радије настојати да их угаси и да
уместо њих запали ентузијазам племенитих и друштве
них врлина. Ово је тренутак у коме уметности морамо да
вратимо њиховим племенитим почецима, када нација мо
ра још једном да им се окрене, када треба да их употреби
као моћне инструменте да би родила моралну регенера
цију која је суштинска за њену срећу и њен нови Устав.”33

29 Freund, A. нав. дело, 325-326.
30 Cranston, M. (1989) The French Revolution in the Minds of Men, The Wilson
Quarterly 13/3, pp. 46-55.
31 Hauptman, W. (2009/2010) The Blood-Stained Brush. David and the British
Circa 1802, The British Art Journal, 10/3, pp. 78-97.
32 Значајни документи који завређују да буду предмет посебне студије
су објављени у David, J.-L. J. (1880) Le Peintre Louis David 1748-1825,
Vol. 2, Paris: Victor-Havard, посебно стр. 117.
33 Harrison, C., Wood, P. and Gaig er, J. (2000) Art in Theory 1648-1815. An
Anthology of Changing Ideas, London: Blackwell Publishing, p. 720-721;
Gilmore Holt, E. (1983) The Triumph of Art for the Public 1785-1848,
Princeton, New Jersey: Princeton University Press, p. 40-75.
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Давид је поставио јасне темеље још једне потоње револуци
онарне праксе у којој се политика снажно умешала у живот,
у осмишљавању јавних прослава и споменика Револуцији.
Један од бројних у његовом аранжману је био пројекат за
апотеозу два млада дечака мученика Револуције Жозефа
Баре (Joseph Barra) и Жозефа Виале (Joseph Agricol Viala),
које је до икона Револуције уздигао Робеспјер својим ватре
ним родољубивим говорима.34 Јуна 1794. године, Робеспјер
је установио Фестивал Врховног Бића да би се прославила
револуцион
 арна религија која је требало да уједини све љу
де, са Давидом као дизајнером програма и сценографом, а
затим је, за следећи месец, јули, Давид предложио још један
фестивал који је требало да служи као комеморација и апо
теоз а два млада (поменута) „мученика Револуције”. Пошто
је Национ
 ални конвент прихватио његов предлог, декретом
је донета одлука да се тај програм одшампа и подели чла
новима Конвента, школама, јавним организацијама и вој
сци. Давидов предлог је био штампан под насловом „План
прославе која треба да се одржи 10. термидора (28. јула)
поводом преноса посмртних остатака Баре и Виале”.35
„У три сата поподне, артиљеријска салва ће се огласити са
најис точније стране Париза; она објављује почетак церемо
није. Људи се одмах окупљају у Националном парку; чла
нови Конвента улазе у амфитеатар, у службеној одећи као
представници народа; сваки члан у руци држи симбол под
ручја свог деловања. Пред њима је војна музика; музичари
певају стихове који одражавају дух ове прилике. Када песма
стане, Председник Конвента стаје на трибуну и одржава го
вор у коме људима описује херојска дела Баре и Агриколе
Виале, њихову побожност; једном речју, разлоге из којих се
сматрају вредним почасти да се нађу у Пантеон
 у. Он затим
предаје урну са Виалиним пепелом представницима деце,
која су изабрана из различитих делова Париза и истих годи
на као наши Републиканци, односно између 11 и 13 година.
Посмртни остаци Баре, у другој запечаћеној урни, треба да
се предају мајкама чија су деца славно умрла бранећи на
шу слободу; задатак ових угледних Грађанки, које су тако
ђе из различитих делова Париза, биће да носе те драгоцене
остатке, вечни завет нежности синова коју је ово херојско
дете тако савршено показало. Тачно у пет сати, чује се друга
34 David, J.-L. J. нав. дело; Doyle, W. нав. дело, стр. 174-196, 272-296.
35 “Plan de la Fète qui aura lieu le 10 Thermidor pour décerner les honneurs
du Panthéon à Barra et à Viala”, in David, J.-L. J. нав. дело, стр. 149-151.
Истина је да се овај фестивал никада није одиграо, јер је Робеспјер убр
зо био ухапшен и погубљен, а ухапшен је био и Давид, те се његова
револуционарна активност завршила.
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артиљеријска паљба. Изасланици мајки и деце почињу да
марширају у две колоне. Испред процесије корача велики
број бубњара, а снажан и изванредан звук њихових бубњева
изражава и покрет и емоције великог броја људи који се се
окупили на овој најузвишенихој церемонији. На челу коло
на се носе слике Баре и Виале, на којима су насликана њи
хова дела. Колону на десној страни ће чинити представни
ци деце; ону на левој, представнице мајки. Простор између
њих ће заузети позоришни уметници, у шест група, који ће
ходати следећим редом: прву групу треба да чине свирачи,
другу певачи, трећу плесачи, четврту певачице, пету пле
сачице, шесту песници који ће рецитовати строфе које су
компоновали у част тих младих хероја. Затим следе Пред
ставници Народа, које окружују храбри војници рањени у
одбрани своје земље. Председник Конвента даје десну ру
ку ономе који је изабран извлачењем листића, а леву мајци
Баре и њеним кћерима. На зачељу је остатак окупљеног све
та. С времена на време, чуће се погребни бубњеви, и музи
ка ће стати. Певачи ће изражавати нашу тугу тужбалицама,
плесачи мимиком туговања или ратовања. Изненада, сви
стају; све је тихо; одједном, људи заједно трипут увикују:
Они су умрли за своју земљу. Стигавши у Пантеон на овај
начин, две колоне се прегрупишу у два полукруга, да би се
ослободио простор у средишту, којим ће чланови Конвента
проћи да би заузели своја места на степеницама тог Хра
ма. Деца, музичари, певачи и плесачи, и песници ће стајати
на страни на којој је Виала; мајке, певачице и плесачице на
страни Баре. У међувремену, две урне ће бити постављене
на олтар подигнут на средини трга. Око овог олтара ће мла
де плесачице извести погребне плесове који изражавају наш
најдубљи бол; оне ће на урне поставити борове гранчице. У
исто време, музичари и певачи ће проклињати, својом му
зиком, ужасе фанатизма који су нас лишили ових младих
Републиканаца. За тим болним плачем следи нова тишина.
Председник Конвента искорачује, љуби урне, и, подигавши
очи ка небу, објављује у присуству Врховног Бића и наро
да да слава бесмртности силази на Бару и Агриколу Виалу.
У име захвалне нације, он их поставља у Пантеон, чија се
врата, у том тренутку, отварају. Одједном се све мења; ту
га нестаје и уместо ње наступа јавно славље, и људи три
пут узвикну: Они су бесмртни! Оглашава се велико звоно и
игре почињу. Од ратничких удараца добошара дрхти ваздух,
плесачице, у радосном плесу, бацају цвеће на урне, преко
борових гранчица. Плесачи заузимају ратничке позе вођени
музиком, у прослави славе ова два хероја; песници рециту
ју стихове у њихову славу, а млади војници показују своја
војна одликовања. Председник Конвента иступа пред масу;
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држи говор после ког мајке односе Барину урну у Панте
он, а деца Виалину. Председник затвара врата храма, и даје
знак за одлазак. Враћа се истим путем којим се дошло, на
исти начин. По приспећу у Национ
 ални Врт, Конвент поно
во улази у амфитеатар; Председник држи још један говор,
у коме мајкама поново држи лекцију о врлини којом треба
да надахњују своју децу од најмлађих дана, тако да једног
дана и она сама могу да постану вредна славних почасти
које је нација управо доделила Бари и Виали. Он подстиче
младе војнике да освете њихову смрт, и да покажу да су и са
ми, попут њих, увек спремни да се посвете одбрани нације.
Људи завршавају ову потресну церемонију вредну сећања
понављајући узвике: Живела Република! Извођење овог фе
стивала је у надлежности Комитета за Јавно Образовање.”36

Закључак
Историја уметности од памтивека до данас нас учи да је
уметност, као снажан језик у коме се сажимају алегоријски
садржаји, опстајала готово искључиво захваљујући својој
служби промоције различитих идеологија и институција –
политичких, социјалних, религијских – без обзира на фи
лозофска или стриктно религијска оправдавања или оспо
равања улоге и значења ликовне представе у свакодневном
искуству, с њеним позивима на промене, и ма колико се нова
пројектована стварност остваривала на физичком плану.37
Иако се заис та, још једном, може довести у питање при
менљивост Бењаминове тезе која је била повод за писање
овог огледа, оно што бисмо свакако могли да препознамо
као образац феномена којима смо се позабавили јесте да је
уметности додељивана улога специфичног носиоца и меди
ја комуникације нових идеолошких матрица, нових држав
них поредака, нових институционалних (било културних,
политичких, социјалних, и сл.) устројстава. (Јасно је, нарав
но, уметност је ту улогу преузимала током последњег века
у стремљењима историјских авангарди.) Са жељом да отво
римо простор за рехабилитацију старе ликовне уметности
(после искуства модернизма), могли бисмо да изведемо, из
претходних примера, неколико заједничких именитеља за
36 David, J.-L. J., нав. дело, стр. 149-151. Централна управа јавним догађа
јима је била својствена и у потоњем времену; видети Lafont, A. (2005)
À la recherche d’une iconographie “incroyable” et “merveilleuse”: les pan
neau x décoratifs sous le Directoir e, Annales historiques de la Revolution
française 240, p. 5-21.
37 Freedberg, D. (1989) The Power of Images. Studies in the History and The
roy of Response, Chicago and London: Universtiy of Chicago Press, p. 1-15,
161-190.
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све праксе које би се могле повезати са појмом естетизације
политике – политизације уметности, верујући да они могу
проћи тест веродостојности. То су:
1. Terminus post quem као временска граница, пре
ломна тачка у историјском времену;
2. Стварање нове иконографије која одговара новим
политичким и друштвеним околностима;
3. Памфлетски говор, употреба речи, описа, упутста
ва за понашање и промоцију нових идеја;
4. Ефемерност (временска ограниченост) и спектаку
ларност догађаја у којима учествују масе на отворе
ном простору, улици, и као актери и као посматрачи,
чиме исказују своју приврженост новим идеалима.
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POLITICS TRANSLATED INTO ART
IN EARLY MODERN ART
FLORENCE UNDER COSIMO I DE’ MEDICI IN 1539
AND THE FRENCH REVOLUTION, 1787

Abstract
Walter Benjamin coined the notion of aesthetization of politics/
politization of art in his analysis of historic avant-garde movements.
In this paper, this notion is applied to Early Modern art, i.e. to those
moments in history in which forced breakings occurred from the
established political and ideological institutions, namely to Florence
in which Cosimo I de’ Medici ascended the ducal throne in 1537,
and to the French Revolution. In both cases, breaking with tradition
implied new iconography that represented the immediate result of
newly established political needs. In the analyses of these phenomena,
we deduced several characteristics shared with historic avant-garde,
such as terminus post quem as breaking point in historical time, new
iconography as reflection of new political and social circumstances,
necessity for directing public conduct and promoting new ideas, as well
as ephemeral and spectacular character of events in which public took
active part in adherence to new ideals.
Key words: avant-garde, break with tradition, Florence 16th century,
the Medici, French Revolution, Jacques Louis David
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УМЕТНИЧКА БАШТИНА КАО
ПОЛИТИЧКО СРЕДСТВО –
ТЕРАЗИЈСКА ЕПИЗОДА
ФОНТАНА КАО КЛИН ЗА КЛИНЧОРБУ У ПОЛИТИЧКОЈ КУХИЊИ
Сажетак: У раду се приказују и анализирају новински текстови
о Теразијској фонтани (1927-1947) настали током 1987. и 1988.
године као истраживање новинара које је било обилато потпо
могнуто документима, сећањима и тумачењима из најшире јавно
сти. Сагледавају се са методолошког становишта, од стратегије
потраге за фонтаном преко утврђивања чињеница о њој до вред
новања, тумачења у културном контексту и покушаја реконструк
ције односно враћања у савремени живот. Са теор ијског станови
шта, ова потрага објашњава се као пример употребе баштине у
политичке сврхе (у циљу промовисања измењене идеологије и нове
стратегије политичког естаблишмента). У конкретном случају,
карактерише је неповерење према институцијама културе, науци
и појединим стручњацима а служи као увод у касније (1989) де
шавање народа на плану читавог друштва. У ширем историјском
контексту, схвата се као један у низу примера карактеристичног
односа најшире јавности према уметности и према науци, који
отежава успостављање компетенције историје уметности.
Кључне речи: писање о уметности, новински текст, Теразијска
фонтана (1927-1947), културна политика, баштињење

Велике идеолошке, политичке, друштвене и економске, а на
крају и историјске промене у Србији с краја 20. века имале
су своју најаву, могло би се рећи и свој почетак, у сфери
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уметности.1 У једнопартијском систему и са контролисаним
медијима (дакле, без могућности слободног организовања,
удруживања и изражавања), једини канал за комуницирање
са јавношћу било је стваралаштво.2 Стога се, у одређеним
периодима током друге половине 20. века, најшира јавност
повремено занимала за поједина књижевна, драмска, филм
ска и ликовна дела, живо их коментарисала, анализирала,
тумачила, просуђивала поларишући се око њих, и то не (или
не само, или не уопште) због њихове уметничке вредности,
него због другачијег духа и погледа на свет, нових питања
која покрећу, па и скривених „порука”. За то се занимала и
власт, па је отуда и читава „опозиција” – будућа политич
ка елита Србије, она која ће се издиференцирати почетком
деведесетих са увођењем вишепартијског система – најпре
била окупљена око питања борбе за заштиту уметничке
слободе,3 а тек потом и око слободе мисли и изражавања.4
То су увек тешки периоди за дисциплине које проучавају
стваралаштво, позициониране између тренутних интереса
различитих политичких опција и (релативне) необавеште
ности јавности о појмовима и питањима уметничке праксе,
живота, теорије, историје, критике, истраживања, заштите...
За историју уметности, то је ситуација у којој долазе до из
ражаја управо они чиниоци који отежавају успостављање
њеног стручног, научног и моралног интегритета у друштву,
а чине готово немогућим њене, ионако теоријски пробле
матичне, покушаје да научно делује на предмет свог проу
чавања кроз ликовну критику, заштиту културних добара и
културну политику.5
Једна серија новинских чланака посвећена проблему тзв.
Теразијске фонтане илуструје тај проблем на нов начин.
Новински чланци су, иначе, познати историји уметности као
корисни извори из епохе или као прилози за уметничке био

1 Реализовано на пројекту МНТР 147019 Традиција и трансформација:
историјско наслеђе и колективни идентитет у Србији у 20. веку, пот
пројекат Стратегије баштињења.
2 Jovanović, G. (1996) Le mouv ements socio-culturels et artistiques dans la
Fédération yougoslave et les changements politiques des années 80, Autres
Temps No 48, Paris, p 77-87.
3 Упоредити: Документи времена: Шуварова Бела књига, приредили
Антић, Х. Д., Вучелић, М. и Даутовић, С. (10.5.1989) Интервју, специ
јално издање, бр. 11, стр. 77.
4 Саратлић, Р. (13. 3. 1987) Неаргументована одбрана, Политика, стр. 5.
5 Драгојевић, П. Н. (1997) Историја уметности у Србији у првој половини
20. века, докторска дисертација, Филозофски факултет, Универзитет у
Београду, Беог рад, стр. 335-357; 388-455.
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графије.6 У овом случају, ипак више откривају механизам
употребе (уметничке) баштине у политичке сврхе. Стога се
могу посматрати више као израз одређеног начина мишље
ња о уметности и науци о уметности, него као лични допри
нос новинара проучавањима. Мада потписивани углавном
једним именом, ови чланци јесу производ новинара, сарад
ника, али и читалаца који су слали своје материјале, затим
редакција, уредника различитих рубрика (Културни живот;
писма читалаца – Међу нама; Београдска хроника, Код нас
и у свету), главног уредника, техничких сарадника (лекто
ра, коректора...). Ипак, требало би за све добре садржаје
захвалити ауторима који су потписани, али све недостатке
приписати осталим, најчешће незабележеним, учесницима
у процесу „произвођења” текста.
Серија чланака о којој је овде реч почела је тачно 17. 9. 1987,
једним написом о несталој фонтани са Теразија. Већ од сле
дећег дана, појављују се чланци у којима, и поред неких не
јасноћа, мистификација и неповезаности, ипак можемо по
чети да разазнајемо читаву стратегију „истраживања”,7 са
дефиницијом предмета, извора и историографије, циљева,
примене резултата, па и метода.
Фонтана са Теразија је дефинисана као „ремек дело уметно
сти које се може поредити са најбољим остварењима у све
ту” и „културно добро града Беог рада”, и дат је њен кратак
естетски и технички опис.8
Прошло се кроз разговоре са појединим стручњацима или
члановима њихових породица и закључило да два завода за
заштиту споменика културе (градски и републички) “о томе
ништа не знају”.9
Метод даље потраге је такав да извори нису навођени, све
доци су често анонимни, „човек који има фотографију” је
неим
 енован, за остале податке – „већ се одавно зна”, „љу
ди знају, сећања су свежа, фотографије недвосмислене”.10
Тако ће остати до краја потраге, биће и анонимних позива

6 У српској историографији, можда су најпознатији пример интервјуи
Звонимира Кулунџића, сврстани међу значајне изворе за историју срп
ске уметности 20. века, упоредити: Трифуновић, Л. (1973) Српско сли
карство 1900-1950, Београд: Нолит, на више места.
7 Термин истраживање се често користи у овом низу новинских члана
ка о фонтани. Због методолошке прецизности, боље је то називати по
трагом.
8 Радошевић, М. (18.9.1987) Део фонтане – у Загребу, Политика, стр. 11.
9 Исто.
10 Исто.
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редакцији, а један од кључних докумената стићи ће писмом
од непознатог читаоца.
Потрага је, наизглед, добила два циља: један је да се открију
узроци уклањања фонтане, а други је да се пронађу и саку
пе њени остаци. У ствари, оба проистичу из претпоставке о
спрези идеологије и личног интереса: с једне стране, тврди
се да је склањањем фонтане направљен простор за неку па
раду или да се водила борба против „буржоас ких навика”,
с друге стране, наводе се сведочења да су делови фонтане
у Загребу (пажња јавности се одатле усмерава на поједине
хрватске и босанско-херцеговачке политичаре). У наредном
чланку је ова теза експлицитније формулисана:
„Има и мишљења да је то било послератно време када се
нова идеологија обрачунавала са буржоас ком културом. Али
су у име нестанка буржоаске културе, зналци, ипак, прено
сили у своје `црвене` домове и виле, њене делове.”11
Примена резултата потраге препознаје се у тврдњи: „бесми
слено је што данас тражимо решења за централни трг у гра
ду, а да при том не трагамо за оним што већ имамо”.12 Тако
се у почетној тези и у крајњој примени препознаје политич
ки став: ако је постојећи друштвени систем само превара за
снована на личним интересима, онда враћање отетог (наци
оналног блага) подразумева раскидање са таквим системом.
До краја потраге, неће се прихватати ниједна чињеница која
није у складу са овим ставом (на пример, да је уклањање
фонтане резултат регулације саоб
 раћаја, или да фонтана мо
жда није имала уметничку вредност, да није формално била
стављена под заштиту, да постоје разлике у надлежностима
институција, итд).
Из неког разлога, одмах је изнета и мистична објава да ће но
вински напис о несталој фонтани бити једна од тема „ску
па на којем ће учествовати и странци”.13 У следећем тексту
се постепено откривају сасвим другачија природа и садржај
тог скупа,14 као и одбијање научника да се баве „истрагом”,
11 Радошевић, М. (19. 9. 1987) Институт није надлежан да се бави истра
гом, Политика, стр. 9.
12 Радошевић, М. (18. 9. 1987) Део фонтане – у Загребу, Политика, стр. 11.
13 Исто.
14 „Улога пејзажне архитектуре у развоју и уређењу земље”, у организаци
ји Института за пејзажну архитектуру Шумарског факултета Универзи
тета у Беог раду, са око 120 учесника из земље и иностранства; од „бе
оградских” тема, најављени су реферати о Зоолошком врту, Ботаничкој
башти, Новом гробљу, обали Аде, уређењу Ушћа, Калемегдану, Великом
ратном острву и другим питањима; уз скуп су организовани изложба и
трибина у Културном центру Београда. Упоредити: Радошевић, М. (19.
9. 1987) Институт није надлежан да се бави истрагом, Политика, стр. 9.
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јер за то постоје други, специјализовани органи. Ово им не
ће бити опроштено, и мораће да “положе рачуне, да отворе
карте” и открију шта прећуткују јер је, наводно, грех и на
њиховој души.15
У следећим текстовима ће се постепено али одлучно на
пустити могућност било каквог консултовања научника и
стручњака (историчара, историчара уметности, историчара
архитектуре, урбаниста...), институција заштите споменика
културе (републичког и градског завода) или музеја (народ
ног, градског...). Пошто је схваћено да су сви они део неке
завере ћутања, ако не и директни учесници и кривци, потра
гу за фонтаном почињу да преузимају грађани, користећи
своју обавештеност, изворе и методе. Наводно, интересова
ње људи је било огромно, јављали су се Политици из целе
земље и слали документе о фонтани.
Све је надвијено новинарском идејом о завери: „Кад већ то
није учинио окупатор, неко је очигледно морао те 1947. да
изда наређење, па да потом покуша да уклони трагове. За
што?”16 Из неког разлога, о фонтани се ћути и у књигама
(у Историји Београда из 1974), али би се о њој могли про
наћи филмски записи, фотографије, цртежи, ликовна де
ла. Грађани се охрабрују да потраже визуелне историјске
изворе.
Појавило се сећање на преуређење Теразија и протесте ста
рих архитеката, а делови фонтане препознавани су у каме
новима из београдског Хајд-парка,17 вратило се сећање на то
ко је учествовао у демонтажи фонтане.18 По речима новина
ра, „како то већ бива кад мањкају документа, а остају сећања
и новински исечци”19 биле су омогућене и дезинформације,
заблуде или враћање на почетак потраге. Уз повремене кри
тике на рачун Завода и његове необавештености, с обзиром
да се предратни Београђани добро сећају детаља фонтане
и живота око ње,20 тврдило се да је фонтана срушена 1949.

15 Радошевић, М. (27. 9. 1987) Кога гризе савест, Политика, рубрика Код
нас и у свету.
16 Радошевић, М. (20. 9. 1987) Неизбрисиви филмски трагови, Политика,
рубрика Код нас и у свету.
17 Радошевић, М. (23. 9. 1987) Камени делови у Хајд-парку, Политика,
стр. 14.
18 Радошевић, М. (24. 9. 1987) Разбијао је и човек са сатом, Политика,
стр. 15.
19 Радошевић, М. (26. 9. 1987) Фонтана, ипак, уклоњена због параде, Поли
тика, стр. 14.
20 Костић, В. (27. 9. 1987) Сећање на Теразијску фонтану, Политика.
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због параде,21 односно, да је то било пре првомајске пара
де 1947. али у сваком случају због параде, „а не из неких
других разлога”,22 да је фонтана била гомила гвожђа и ни
је радила,23 у ствари, напротив, да то није истина;24 уоста
лом, „да ли су Теразије жртва параде или саобраћаја, ипак се
тачно зна. Ту заиста нису потребна сећања.”25
Градско зеленило је преко отпада дошло у посед појединих
кључних делова фонтане и покушало да на основу фото
графија одреди њихову аутентичност,26 у Геодетском заводу
пронађени су стари планови Теразија, а из послератног пе
риода препознате су филмске секвенце уклањања фонтане,
као и ограде старог двора.27
Кроз све те текстове који се баве фактографијом, постепено
се формирала представа о месту фонтане у међуратној кул
тури Беог рада: за уметнике је била диван мотив због воде
них „перјаница”, била је место окупљања, чак и игре (балет
Народног позоришта изводио је ту делове неких представа),
а ноћу атрактивна због осветљења; ученици Прве и Друге
мушке гимназије би у њу на крају школске године бацали
металне ознаке разреда, које су носили на капама; ту су се
налазили момци и девојке; за време врућина, предвече се ту
окупљало доста људи; називали су је водоскоком; остављала
је упечатљив утисак на посетиоце Београда...
Онда се, у једном моменту, поставља делегатско28 питање,
29. 9. 1987: „ко је, због чега и по чијем налогу уништио,
опљачкао и сакрио Теразијску фонтану” уз тврдњу да је
„рушењем фонтане оскрнављен главни град СФРЈ (...)” и
да је то заташкани скандал; фонтана је ту описана као „нај
лепши брош који је град имао на својим израњаваним(!)
грудима”.29

21 Радошевић, М. (26. 9. 1987) Фонтана, ипак, уклоњена због параде,
Политика, стр. 14.
22 Ђорђевић, Ж. М. (2. 10. 1987) О Теразијској фонтани и скупштинској
огради, Политика, стр. 15.
23 Радошевић, М. (30. 9. 1987) Била је то гомила гвожђа, Политика.
24 Радошевић, М. (2. 10. 1987) Радила је „до последњег дана”, Политика.
25 Радошевић, М. (30. 9. 1987) Била је то гомила гвожђа, Политика.
26 Радошевић, М. (3. 10. 1987) Пронађено још неколико „корњача”, Поли
тика, стр. 8.
27 Радошевић, М. (7. 10. 1987) Нађен филмски снимак рушења фонтане,
Политика.
28 Делегат – тадашњи политички представник, слично данашњем
посланику.
29 Радошевић, М. (8. 10. 1987) Делегати траже одговоре и – фонтану,
Политика, стр. 13.
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Читаоц
 и су упоредо проширили потрагу, покрећући питање
о разним деловима културне и уметничке баштине који су
нестали, коју су изгубили из вида па им је њихова судбина
била нејасна и сумњива, или које су помешали и позабора
вљали. На основу својих сећања, појединачних снимака и
разумевања или познавања историје, почели су да пријављу
ју низ сличних „нестанака” делова културне баштине. Где је
скупштинска ограда,30 где степениште из зграде у Сокобањ
ској, шта је са скулптурама из парка у Карађорђевој улици,
шта је са скулпторском групом на Игумановој палати?
Једна читатељка се сетила да је у Топчидеру била „огром
на фонтана човека који дави змију, онаква каква се сада у
минијатурном облику налази на Калемегдану” (као илу
страција, објављена је Роксандићева скулптура Рибар/Бор
ба).31 На то је неко јавио о скулптури Лаокоoна која је била
део фонтане у Топчидеру.32 Послао је свој снимак из 1943.
године и дао опис фонтане на којој се налазила. Из Џенсо
нове Историје уметности објаснио је нешто о истоим
 еној
античкој скулптури, њеном проналажењу и утицају на Ми
келанђела, да би закључио да је „Лаок он33 из Топчидера” (...)
„дело несумњиве вредности које је на мистериозан начин
нестало првих послератних година.” Његова је претпостав
ка била да је скулптура многим Београђанима „избледела
из сећања и утолико је било лакше незапажено је уклони
ти”. Други је послао фотографије из своје богате збирке из
међуратног периода, „са детаљима који су некада красили
Беог рад”, а којих више нема: теразијска фонтана, бандере са
осветљењем, ограда испред зграде Народне скупштине, де
лови скулптуре испред павиљона Цвијета Зузорић на Кале
мегдану, а из редакцијског коментара снимака сазнајемо да
„још није откривено, нити нам је неко од читалаца јавио шта
се догодило са малом Тријумфалном капијом на Дедињу!”34
Један читалац се запитао где је биста кнегиње Зорке, коју је
видео још као дечак, играјући се по Калемегдану, а која је
стајала између биста Јаше Продановића и Јована Скерли
ћа: „можда је склоњено да не би увредљиво стајала између
30 Током читаве потраге, мешају се ограда Народне скупштине и ограда
бившег двора (дан. Скупштина града), а на терену се проналазе још и
разне друге збуњујуће ограде, в. даље.
31 Радошевић, М. (19. 9. 1987) Институт није надлежан да се бави истра
гом, Политика, стр. 9.
32 Рукавац, инж. П. (8. 10. 1987) Снимио сам Лаокона(!), Политика, рубри
ка Читаоц и јављају.
33 У целом тексту, укључујући наслов, аутор упорно пише: Лаок он.
34 М. Б. К - М. М. (11. 10. 1987) Детаљи који су красили Беог рад, Полити
ка, рубрика Међу нама.
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једног републиканца и једног демократе”.35 Заједничко за
све лаичке извештаје јесте да су били засновани ни лич
ној (не увек доброј) обавештености, присећању, недостатку
праћења културних дешавања и да се завршавају претпо
ставкама о нечијој завери против онога што нестала дела
представљају или симболишу.
Новинар је у тим данима на махове имао улогу сличну функ
цији данашњег модератора на неком форуму на интернету.
(А стручњаци су још мање имали или узимали место у јав
ности да одговоре на питања, подуче у основама историје
уметности или развеју заблуде и предрасуде.)
Почетком новембра 1987, Политикина потрага добила је
занимљив обрт. Под насловом у коме као да један одавно
покојни архитекта одговара на актуелну потрагу за теразиј
ском фонтаном,36 лист открива – један сопствени чланак од
пре двадесетак година.37 У њему је архитекта Никола До
бровић говорио о свом београдском периоду и конкретним
урбанистичким захватима на Теразијама и другим местима
у граду током 1947. године. Новинарска реченица којом се
закључује ова прича је занимљива и гласи: „Овим његовим
текстом скинута је свака сумња ко је уклонио Теразијску
фонтану, али остаје податак да су постојали `наредбодавци`
код којих је архитекта уживао поверење.” Колико први део
реченице указује на чудан однос према хронологији и чиње
ницама, толико њен други део указује на то да је смисао чи
таве потраге у ствари даље откривање одговорних (криваца,
непријатеља, издајника, завереника...) и нарочито принципа
и идеја које иза њих стоје. У том правцу, други део члан
ка бави се нагађањима где су делови скупштинске ограде
„од скупоценог кованог гвожђа”. Занимљиви су детаљи те
потраге. Успут, новинари су проверили порекло једне „го
тово истоветне” ограде око двеју приватних вила на Бано
вом брду и пренели такорећи исповест власнице (објавили
су њено презиме) да је реч о приватној наруџбини из се
дамдесетих, уз њено детаљно објашњење, готово алиби, у
ком износи своје мотиве, хронологију и податке о пореклу
мајстора.
35 Кошутић, В. Р. (8. 11. 1987) Где је кнегиња Зорка?, Политика.
36 Радошевић, М. (5. 11. 1987) Архитекта Добровић: Уклонио сам фонта
ну, Политика. Добровићеву верзију потврђује сећање савременика, уп.
Бјелица, М. (7. 11. 1987) Теразијска фонтана није уклоњена због параде,
Политика, рубрика Реаговања. Бјелица се поред осталог позива и на
чланак М. Коларића од 25. 4. 1947. Теразије у прошлости у часопису
20. октобар.
37 У Политици од 10. 4. 1966, под насловом Присећање једног архитекте:
Теразијска тераса.
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Лист је тада закључио да је мањи део скупштинске ограде,
наводно, постављен око зграде Водовода у Беог раду, а да је
већи део отишао на Охрид, испред једне виле, која је била
“поклон Македоније” (не каже се коме), у „време када су
се републике утркивале у резиденцијалној изградњи”. На
води се погрешно име виле, а као пројектант помиње се (на
основу два непроверена сведочења) „једна веома способна
жена из Беог рада”, под чијим строгим надзором је све рађе
но и „мислим да је њена идеја била да се ограда из Беог рада
донесе овде у Охрид”. Пред крај чланка се, међутим, као
пројектант наводи пуним именом један архитекта из Маке
доније.
Неколико дана касније ће учесници потраге обратити па
жњу на разлику између урбанизма, пројектовања, извођења,
архитектонског надзора, унутрашњег уређивања и пејзажне
архитектуре, и то ће поделити са читаоцима као ново от
криће,38 при чему је, у поднаслову, пројектанткиња постала
„архи-тетка”. (Цео тај чланак је посвећен потрази за скуп
штинском оградом, али је уводом и наднасловом повезан са
потрагом за несталом теразијском фонтаном.) Објашњење
грешке око назива охридске виле, занимљиво је јер можда
открива, за то време нову, технологију израде новинског
чланка: „...код неких читалаца дошло до неспоразума, па су
назвали резиденцијалну вилу – Горица, уместо Биљана...”.
Ово колективно ауторство објашњава и смањену одговор
ност. Научиће се и одмах поделити са јавношћу и неколико
историјских чињеница: да је ограда око Водовода „део двор
ске ограде (данашње Скупштине града)”, а да је скупштин
ска ограда завршила испред Белог двора на Дедињу и само
малим делом у Охриду.
Тако је, поред непознавања података и елементарних чи
њеница, историје, културе, делатности одређених инсти
туција, струка, појединаца, начина истраживања, лист по
казао и непознавање сопствене документације. Елегантан
излазак из читаве потраге понудило је писмо читаоц
 а чије
су „име и адреса познати Редакцији” (формулација која је у
то време повремено коришћена да би се сакрио идентитет
аутора текста, најчешће у интересу аутора). У веома обаве
штеном, писмено састављеном и рационално интонираном,
академском стилу, јавности се, кроз ово писмо, по први пут
даје историјска димензија читавог проблема око теразијске
фонтане, а указује се и на његову естетску, композицион
 у,

38 Радошевић, М. (15. 11. 1987) Дуг пут до истине, Политика, рубрика Код
нас и у свету.
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урбанистичку и саобраћајну компоненту.39 С тим у вези, ау
тор поставља питање шта са фонтаном када (ако) буде про
нађена и реконструисана, јер настала је у сагласју са једним
обликом трга, који сада у сваком погледу изгледа сасвим
другачије, а „Наћи простор са истим условљеностима које
би важиле за простор Теразија је скоро немогуће. На сваком
другом месту она би била наметнута и неусаглашена сем
на неком музејском простору.” Коначно решење ће личити
управо на један споменик фонтани.
Крајем 1987, низ чланака о потрази за фонтаном замењен је
другом истраживачком темом, која прераста у много шире
питање: Како бринемо о градитељском наслеђу.40
Бављење фонтаном прешло је у фазу деловања: почетком
1988, завршила се серија чланака са наднасловом „Поли
тика на трагу несталој теразијској фонтани”, и започела је
нова: „Акција Политике за враћање теразијске фонтане”.
Претходна потрага имала је два задатка: створити докумен
тацију о изгледу фонтане, и на основу ње доказе о томе где
се налазе њени делови, с идејом да се фонтана само допре
ми из нечијег приватног поседа. Постепено је постало јасно
да ће фонтана морати да се реконструиш
 е из основа.
Уз помоћ једне пројектантске фирме из Београда „специја
лизоване за машинство”, најпре је настао календар са моти
вом „старе теразијске фонтане”, као цртеж по оригиналној
фотографији.41 Иста фирма је решила да на основу доку
ментације која је сакупљена у новинарској потрази за фон
таном, направи њен модел у размери 1:10 а при томе је од
пресудне помоћи био цртеж „нашег анонимног читаоца из
Аранђеловца”.42
У исто време је покренута иницијатива да се „фонтана врати
на Теразије”.43 Половина чланка који извештава са седнице
Акционог одбора за обнову старих и изградњу нових чесама
и фонтана, о питањима реконструкције око двадесет чесама
39 Аноним (8. 11. 1987) Где поставити фонтану, Политика (рубрика Међу
нама).
40 Живковић, М. (20. 12. 1987) После рушилачких година, Политика, ру
брика Културни живот; иста, (22. 12. 1987) Вила са магнолијом, Полити
ка, рубрика Културни живот, стр. 12; иста, (23. 12. 1987) Оронули „Кра
љевић Марко”, Политика, стр. 12; иста, (24. 12. 1987) Прича о општини,
Политика, стр. 12.
41 Радошевић, М. (12. 2. 1988) Фонтана бар на календару, Политика.
42 Радошевић, М. (19. 3. 1988) Гради се прототип некадашње фонтане, По
литика, стр. 15. Од свих чланака из серије, овај садржи можда највише
техничких детаља о начину функционисања овакве фонтане.
43 Радошевић, М. (16. 3. 1988) Чије су градске чесме и фонтане. Састанак
у Културно-просветној заједници града, Политика.
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у Беог раду, изградње неколико нових и одржавања постоје
ћих, била је посвећена само теразијској фонтани. Чланови
Културно-просветне заједнице Београда били су понети: за
једног је ова фонтана „симбол града и то што је нестала,
исто је као кад би неко себи дозволио да однесе Ајфело
ву кулу!”. Обелоданивши да постоји одлука да се фонтана
врати на Теразије, Акциони одбор је указао на чињеницу да
Завод за заштиту споменика у свом плану уређења просто
ра између Теразија и Славије нигде није предвидео место
за фонтану. Понуђено решење „да се распише референдум,
којим би се питали Београђани да ли желе да им се врати
фонтана и на којем би месту требало да буде” значило је од
рицање компетентности институција, струка и стручњака и
њено преношење на грађане; идеолошки ово јесте један од
увода у „дешавање народа”, годину дана касније. Објашње
ње Завода (да фонтана није била споменик културе, већ јед
но од „украсних или утилитарних обележја”, да је уклоњена
1947. и да Завод, основан 1961, не поседује о њој никакву
документацију) означено је као индолентност; уосталом, „...
каква је то установа коју не занима ни велелепна скулптура
Лаок она(!), тешка неколико тона...”44 Овај став подржава
ју „уметници, културни и јавни радници који су се јавили
нашој редакцији”.45 У чланку се наводи само писмо глуми
це Народног позоришта, које износи важан начелни став о
смислу баштине и баштињења:
„Дрво чији је корен плитак, лако пада. Народ који не чува
своју традицију и не поштује споменике своје прошлости,
нема на шта да се ослони. (...) ... чак и да је спорна њена
уметничка вредност, она је драгоцена као историјска ствар.
Несхватљиво ми је (...) да се ова лепа фонтана не сматра
уметничким делом... Сведоци смо како се све чешће угро
жавају многи споменици историјске и културне вредности,
као што је Студеница, природне лепоте, па и сама приро
да, како се занемарије и потискује ћирилица, најсавршеније
писмо на свету (...). Спасти дедовину од варварског односа
и понашања, мислим да је дужност свих нас и да треба по
вести широку акцију не само у нашем граду већ и у целој
земљи.”46

44 Радошевић, М. (27. 4. 1988) „Фонтана није била споменик културе”,
Политика, стр. 11.
45 М. Р. (5. 5. 1988) Фонтана је споменик културе, Политика, рубрика
Београдска хроника.
46 Исто.
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Став „озбиљних предлагача” је, убрзо, заоштрен: „или у
центар града, или фонтану уопште не враћати!”47 У међу
времену, њен најављени модел је порастао: „биће то иста
онаква фонтана каква је красила Теразије, али умањена пет
пута”,48 али је дошло до застоја у изради делова „прототи
па” у уметничкој ливници.49 У кратком разјашњавању око
узрока и одговорности, занимљиво је новинарско схватање
уметничке компоненте у моделу фонтане: “И да се разуме
мо: ливење фонтане није ствар уметности већ умешности и
заната, као што је и вајар коме су поверени цртежи инжење
ра, у овом случају био само моделар, извођач.”50
Годину дана по почетку „акције Политике”, средином сеп
тембра 1988, инжењери су пустили у рад модел фонтане, са
идејом да се у великом базену на дну дода један савреме
ни мозаик51 и жељом да се 20. октобра, на дан ослобођења
града у Другом светском рату, прикаже Београђанима.52
Али, на који начин се дух међуратног Београда, сада навод
но оличен у фонтани, мири са духом поменутог празника,
који је – како је то потрага од почетка показивала – био
основ за њено уклањање?
Одговор је можда у писму једног познатог драмског писца.
Стајући у одбрану своје генерације, која је фонтану уклони
ла,53 дао је сажету критику оног скоројевићког у послератној
култури, приписујући га младалачкој незрелости и нестр
пљењу. С друге стране, не без ироније, вероватно непо
требно, изразио је задовољство што су беог радску традици
ју прихватили они који су се у град доселили са стране, и
што испољавају нову грађанску свест бринући о културном
47 Радошевић, М. (23. 5. 1988) Вратити несталу лепоту, Политика.
48 Радошевић, М. (27. 4. 1988) Фонтана није била споменик културе,
Политика, стр. 11.
49 Радошевић, М. (11. 6. 1988) Ливница „Вождовац” пала на испиту,
Политика, стр. 14. Модел фонтане се упорно назива прототипом, јер се
првенствено мисли на решавање њених механичких делова, који роти
рајући стварају визуелне ефекте помоћу млазева воде.
50 Одговор новинара на допис Јеремић, П. и С. (26. 6. 1988) Једнострано
нам је одуз ет посао, Политика, стр. 19, рубрика Међу нама. На истом ме
сту се тврди да је сума од 300.000 десет пута већа од суме 38.400; али, ту
се само преноси “налаз комисије” инжењерске фирме, упоредити: Радо
шевић, М. (11.6.1988) Ливница „Вождовац” пала на испиту, Политика,
стр. 14.
51 Радошевић, М. (12. 6. 1988) Мозаик на теразијској фонтани, Политика,
стр. 15.
52 М. Р. (14. 9. 1988) Прорадила „Теразијска фонтана”, Политика, рубрика
У слици и речи.
53 Поповић, А. (18. 9. 1988) Време сазревања. Мој прилог враћању теразиј
ске фонтане, Политика.
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наслеђу: „Коначно су нам обе ноге пустиле корење у бео
градске плочнике и тргове.” Оно што је видео као заједничко
и једнима и другима, старима и новима, јесте – незрелост. И
онима који су рушили у име новог, и овима који реконстру
ишу у име старог, недостаје „(...) мало више озбиљности,
мало мање брзоплетости, мало више промишљености, мало
мање страсне захукталости.” Сличност међу генерацијама
је ту схваћена као карактерна, а не културна или политичка,
идеолошко помирење или хармонизовање није се догодило:
“Преостаје вам да се замислите над нашим искуством, која
ли ће то питања постављати вама опет неки нови клинци
у XXI веку. И они ће од вас тражити опет неку фонтану.”54
Тако је фонтана прорадила тек неколико месеци касни
је. Смештена на углу Кнез Михаилове и Змај Јовине ули
це, пуштена је у рад 15. децембра 1988, „тачно у 18 часова
и 10 минута”.55 У новинском извештају, наглашава се да је
то било много више од техничког пуштања у рад: фонтана
је „вратила део духа старог Београда”. Уприличена је све
чаност; један домаћин била је галерија Себастијан, где су
изложена документа о старом Београду и негдашњем изгле
ду Теразија, о фонтани (укључујући једну од оригиналних
корњача, као и идејна решења неке будуће „пешачке зоне
на Теразијама”); други домаћин, Француски културни цен
тар, понудио је „изложбу о 150 година дипломатских односа
Француске и Југославије(!)”. Свечани двочасовни програм
је реализовала екипа телевизије Београд, са познатим води
тељима и глумцима. Сви говорници, као и новинарка која
је на својим плећима изнела највећи део потраге за фонта
ном, пожелели су да следеће године виде „праву” Теразијску
фонтану (у пуној величини), на њеном негдашњем месту.
Овим је затворена прича о фонтани.
На крају, уместо аутентичне обнове фонтане на првобит
ној локацији и у оригиналној величини уз оживљавање ау
тентичне атмосфере предратног Београда, успело се само
у креирању подсетника на фонтану као објекат: реплика у
смањеној сразмери, на другој локацији – главном градском
шеталишту у улици Кнеза Михаила као у својеврсном из
ложбеном простору, и све претворено у медијску слику, али
54 Годину дана раније, „реконструис ана” је кућа Ђуре Јакшића у Скадар
лији, тако што је претходно срушена до темеља, упоредити: Анојчић, И.
(11. 6. 1986) Зашто је промењен пројекат, Политика, стр. 11. Такође је
укинута радна заједница „Цвијета Зузорић”, наставак истоименог међу
ратног Удружења пријатеља уметности, упоредити: Џ(унов), Б. (16. 9.
1986) Укидање и припајање, Политика, стр. 10.
55 Васић, Љ. (16. 12. 1988) Зажуборила фонтана у срцу Беог рада, Политика,
стр. 16;. (рубрика Београдска хроника).
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не и у део стварног живота. “Реконструкција” (“прототип”,
“модел”) функцион
 исала је као музејска макета једне забо
рављене фонтане. Стога и не чуди што није могла имати дуг
век на улици; као и сваки експонат, и овај је морао пре или
касније да заврши своје појављивање у времену и простору.
Његовим уклањањем из Кнез Михаилове, завршен је и један
културно-политички перформанс, или бар једна његова фа
за. Случај фонтана послужио је баш као клин за клин-чорбу
у познатој народној причи: послужио је да се покрену многа
питања везана за заштиту културних добара, институцио
налну (не)бригу, крађе и присвајања по разним основама,
али и питања везана за актуелну стварност, идеологију, на
цион
 ални идентитет и устројство државе, укључујући поли
тички и правни систем; сама фонтана на крају више није би
ла важна, те се уклањање модела из Кнез Михаил ове готово
и није коментарисало.
Истовремено, отворила се могућност да се кроз схватање
односа према културној баштини добије другачија слика
(новије) историје, која није у складу са владајућом идеоло
гијом. Ово је било веома слично механизму који је већ дуго
користила (незванична) „опозиција”, критичари друштвене
стварности, дисиденти. Ипак, овде описани пример потраге
за фонтаном показује да је и део званичне власти у Срби
ји тада чинио нешто слично, само је као своје политичко
„оружје” користио бригу за културну баштину.
Резултат је да је јавност постала заинтересована, па и по
кренута да се сети, евидентира, поставља питања, захтева
заштиту културних добара; сама добра су почела да се схва
тају као део националне историје и српског идентитета; по
чели су да се препознају узроци небриге и уништавања, као
и неки конкретни „непријатељи” и „издајници”... И 1987.
и 1988. године већ су пуне мањих и већих афера везаних
за уметничка дела, споменике културе, изложбе, уметнич
ке публикације... Све се више ширила и убрзавала спирала
конфронтација, у којој су уметност и културна баштина ко
риштене као симбол нове идеологије, или све више само као
повод за спорове па и сукобе, али не и као предмет стварне
заштите.
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CULTURAL HERITAGE AS A POLITICAL INSTRUMENT –
THE TERAZIJE EPIZODE
Abstract
The paper analyzes newspaper articles written towards the end of
the 1980ies (1987-1988) about the so called Terazije fountain (which
existed between 1927 and 1947 at the Terazije Square in the center of
Belgrade, Serbia – not to be confused with the older Terazije fountain
from 1860 that still stands). At first glance, this was an example of
investigative journalism, where one searched for some lost (removed
or destroyed) and “forgotten” fountain, by using contemporary
documents, photographs, recollections, eyewitnesses, etc. Speaking in
terms of methodology, this investigation had a strategy to establish facts
(descriptions of the fountain, chronology of its removal); to understand
the fountain in its cultural and historical context and recognize the
changes of its meaning and symbolism during 30ies, late 40ies and in the
80ies; to re-evaluate the fountain; to restore it as a piece of the national
heritage and bring it back to the contemporary Belgrade. However, the
investigation identified an enormous lack of knowledge in history, art
history, architecture, urbanism, anthropology, technology, etc. It was
carried out as a patchwork of anonymous comments, so the articles
were inconsistent and displayed many controversies. The activity of the
author therefore resembled pretty much the job of a moderator on the
Internet-based forums or social networks. At the same time, opinions
of experts and scientists were eliminated as irrelevant, their books
considered as non-existing and cultural institutions as incompetent. The
story of the fountain appears to be just a stone for a political stone soup;
the point of the paper was to criticize the cultural policy, social policy,
political leaders or the post-war basis of the socialist Yugoslavia and
to promote a new ideology and a new political strategy that was fully
introduced in the 90ies.
Key words: writing on art, newspaper article, Terazije fountain
(1927-1947), cultural policy, heritology
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РАТ СЕЋАЊА –
(ЗЛО)УПОТРЕБЕ
ДИСОНАНТНОГ НАСЛЕЂА У
ПОЛИТИЧКЕ СВРХЕ
Сажетак: Tрагајући за новим идентитетима, државе настале на
тлу некадашњих југословенских република већ годинама покуша
вају да остваре и осигурају сопствену интерпретацију прошло
сти богате дисонантним наслеђем. То иде веома споро, будући да
земље наследнице немају транспарентну културну политику, због
чега, даље, и не чуди да се о проблемима и питањима у вези са
политикама сећања веома ретко јавно дискутује, а о успоставља
њу јасне, општеприхваћене, националне стратегије или законске
регулативе нема ни говора. Како је меморијализација, као процес,
дубоко политизована, она пресликава политичку, културну, исто
ријску и друштвену стварност у одређеној држави. Водеће елите,
на првом месту политичке, су ти арбитри који одлучујуће утичу
на то кога ћемо и зашто памтити. Kонкретно, тo значи да се
друштво неће сећати свега, већ углавном оних догађаја, периода
или особа које поменуте елите одреде као важне и то ће их се се
ћати на одређени (субјективан и арбитраран) начин. То, наравно,
не значи да у елитама нужно постоји негативна интенција пово
дом меморијализације. Па ипак, брисање старих и изградња нових
историјских наратива чест је случај. Овај рад даје кратак пре
глед досадашњих меморијализацијских и комеморативних пракси
у региону, као и препоруке како се са њима ухватити у коштац у
будућности.
Кључне речи: споменици, дисонантно наслеђе, меморијализација,
бивша Југославија, политизација, рат, помирење
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Традиција свих мртвих генерација притискује као мора мозак жи
вих. И управо кад изгледа да су заузети тиме да себе и ствари
преокрену, да створе нешто чега још није било, управо у таквим
епохама револуционарне кризе они бојажљиво призивају у своју
службу духове прошлости, позајмљују од њих имена, бојне паро
ле, костиме, да би, прерушени у то пречасно рухо и помоћу тог
позајмљеног језика, извели нови свјетскоис торијски призор.1

Државе настале на тлу некадашњих југословенских репу
блика, трагајући за новим идентитетима, већ годинама по
кушавају да остваре и осигурају сопствену интерпретацију
прошлости богате дисонантним наслеђем. То иде веома спо
ро, будући да земље наследнице немају транспарентну кул
турну политику, због чега, даље, и не чуди да се о пробле
мима и питањима у вези са политикама сећања веома ретко
јавно дискутује, а о успостављању јасне, општеприхваћене,
националне стратегије или законске регулативе нема ни го
вора. Како је меморијализација, као процес, дубоко поли
тизована, она пресликава политичку, културну, историјску
и друштвену стварност у одређеној држави. Водеће елите,
првенствено политичке, су ти арбитри који одлучујуће ути
чу на то кога ћемо и зашто памтити. Конкретно, то значи да
се друштво неће сећати свега, већ углавном оних догађаја,
периода или особа које поменуте елите одреде као важне и
то ће их се сећати на одређени (субјективан и арбитраран)
начин. То, наравно, не значи да у елитама нужно постоји
негативна интенција поводом меморијализације.
Било да прошлост чувају и тумаче кроз споменике или, пак,
разноврсне видове обележавања сећања на минула времена,
ти поступци у јавним просторима постали су веома важни
за успостављање комуникације различитих друштвених
група и формирање њихових вредности. „Понекад је то зна
чило уништавање и брисање ’сећања другог’, занемарива
ње или конзервацију наслеђа другог вршену са циљем да
се не дозволи да оно ’оживи’. Ово су три екстремно разли
чите стратегије у погледу ’дисонантног наслеђа’ и, када се
примене, могу да изазову страх и даљи егзодус (као у слу
чају Босне и Херцеговине, где су споменици који предста
вљају културу ’другог’ систематски уништавани).”2 Другим
речима – веза између колективне меморије и колективног

1 Marks, K. (1950) Osamnaesti brimer Luja Bonaparta, Beograd: Kultura,
str. 15-16.
2 Dragićević Šešić, M. Politike sećanja i izgradnja spomenika u jugois točnoj
Evropi / Memory policies and monument building in southeastern Europe, u:
Sećanje grada/Memory of the city, urednici Dražić, D., Radišić. S. i Simu, M.
(2012), Beograd: Kulturklamer, str. 71 - 72.
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заборава је узрочно последична. Јавно памћење увек подра
зумева потискивање неких других сећања и обратно.3

Кратак историјски преглед развоја
споменичког наслеђа у региону
Националне идеје током деведесетих година 20. века знат
но су удаљиле не само историографије ексјугословенских
република једне од других већ и од трендова европске исто
риог рафије. Историографија је платила цену стављања у
службу национално-политичке легитимације новог поли
тичког поретка и својом парохизацијом, етноцентризмом,
самовиктимизацијом, уз отварање простора за појаву и
бујање параис торијског корова и етногенетских новоро
мантичарских митоманија – са последицама у које се може
убројати и колективни аутизам сећања.4
Јавни споменици су још од 19. века били кључна места фор
мирања друштвених веза и реализације световних церемо
нијала, а у односу на то да ли су били укључени или не у
званичну државну политику сећања, демонстрирали су и
промену тих конекција.5 Међутим, када говоримо о терито
рији западног Балкана, мали број споменика је подигнут у
јавним просторима у 19. веку. Та ће се ситуација брзо про
менити. Споменички „бум” почеће 1918, оснивањем Краље
вине Срба, Хрвата и Словенаца. Пратећи европски тренд,
новосаграђени споменици представљаће сећања на херио
зам и патњу рата. Ипак, како је та држава била саставље
на од победника, али и губитника, тај „херојски” наратив се
поштовао само у одређеним њеним деловима.6
У Краљевини Југославији се, од 1929. године, промовисала
идеја југословенства и најчешћи су били споменици војни
цима, а затим и краљевској породици Карађорђевић. Остало
је забележено да је између 1923. и 1940, око 215 обележја
споменика или меморијала посвећених покојним владарима
подигнуто.7 Без обзира на то ко их је финансирао, нису по
стојале нека државна, јединствена стратегија нити упутства
3 Manojlović Pintar, O. i Ignjatović, A. (2007) Historical Memory and Memo
rials, Policy Paper 02, Beog rad: UNDP, p. 15.
4 Ристовић, М. (2013) Коме припада историја Југославије, Годишњак за
друштвену историју 1 Беог рад: Удружење за друштвену историју, стр.
143.
5 Manojlović Pintar, O. i Ignjatović, A. nav. delo, p. 19.
6 Pejić, B. Jugoslovenski spomenici: umetnost i retorika moći, u: Monumenti.
Promenljivo lice sećanja, urednici Brumund, D. i Pfeifer, C. (2012), Beograd:
FZF, str. 10.
7 Исто.
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која су могла да усмере или креирају њихову идеологију.8
Иако ниједан од ових споменика није остао сачуван, ва
јари који су их креирали биће поново ангажовани у новој
Југославији.9
После Другог светског рата почињу да се формирају иде
олошке комисије које су, условно речено, контролисале
памћење.10 Тако је године 1952. успостављен Државни од
бор који ће руководити акцијом обележавања и уређива
ња историјских места из Народноос лободилачке борбе на
челу са Александром Ранковићем. Чланови одбора, који је
постојао до 1963. године, били су задужени да осмисле и
одреде који споменици треба да се подигну и какви музеји
да се формирају, док се о реализацији церемонијала бринуо
СУБНОР – Савез удружења бораца Народноослободилачког
рата.11 У почетку су споменици били посвећени сећању рат
них генерација и њиховом савладавању туге, да би се касни
је посветили креирању сећања нових, надолазећих генера
ција. Питања грађанског рата унутар тог рата дуго су била
8 Manojlović Pintar, О. i Ignjatović, А. nav. delo, str. 23.
9 Поменимо само неке од тих вајара: Иван Мештровић, Лојзе Долинар,
Франо Кршинић, Антун Аугустинчић и Сретен Стојановић... Наиме, на
кон Другог светског рата срушени су сви споменици Карађорђевићима
(које је окупатор пропустио да руинира), потом је склоњен и споменик
бану Јелачићу у Загребу, а одлагано је и постављање неких већ готових
споменика (нпр. оног посвећеном Карађорђу). Од деведесетих наов а
мо сведоци смо разрачунавања са „идеолошки неподобним спомени
цима”.Током рата су девастирана не само места (колективног) сећања
социјалистичке Југославије (попут Тјентишта, Дрвара и Јајца), већ и
нека ранија (на пример, она везана за сарајевски атентат 1914). Виде
ти: Ристовић, М. (2013) Коме припада историја Југославије, Годишњак
за друштвену историју 1 Београд: Удружење за друштвену историју,
стр. 139-140.
10 У литератури се често наилази на тумачења да је колективно памћење
у социјализму у Југославији било „замрзнуто”. Хајке Карге, међутим,
сматра да се таквом метафором не може доћи до сазнања какву је улогу
сећање на рат имало у распаду земље. Према њеном мишљењу, тиме
се ставља знак једнакости између званично продуковане и контролиса
не нарације с једне стране, те различитих социјалних пракси и перфор
манса с друге. Такође, званична реторика и политика сећања се све до
осамдесетих година прошлог века није бавила злочинима партизана и
одмаздама крајем Другог светског рата и у годинама које су уследиле. У
том смислу Карге инсистира да нису потиснута сећања довела до гра
ђанских ратова деведесетих, већ „специфичан развој догађаја који су
били резултат присвајања прошлости путем комуникације у јавном про
стору.” Више у: Karge, H. (2013) Sećanje u kamenu - okamenjeno sećanje?,
Beograd: XX vek, str. 7-27.
11 Важно је напоменути да је СУБНОР од самог почетка био ексклузивна
организација, будући да је из свог чланства (па самим тим и из памћења)
искључивао све оне који у рату нису били део народноослободилачког
покрета. Видети: Karge, H. (2013) Sećanje u kamenu – okamenjeno seća
nje?, Beog rad: XX vek.
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истиснута из фокуса, а и када су укључена, сећање је било
уобличено генерализованим формулама окупатора и њихо
вих помагача, које нису дозвољавале ближу идентификаци
ју злочинаца. Проблематичне последице таквог коришћења
апстракција у јавном говору најупечатљивије су на примеру
меморијализације Јасеновца, као највећег логора на терито
рији Југославије, стратишта где је пострадао до данас неу
тврђен број људи и јединог у Европи у време Трећег рајха
у којем су убијали локалци (усташе), без учешћа немачких
окупацион
 их снага.
Никада у Југославији није било подигнуто толико спомени
ка, као педесетих година, пише Хајке Карге (Heike Karge).12
Сећање на рат реализовале су и финансирале локалне зајед
нице, а ти покушаји уређења југословенске политике сећа
ња морали су да буду резултат преговора на свим нивоима.
Ипак, ти споменици се нису придржавали политичких и вој
них критеријума. Наиме, они су углавном репрезентовали
традиционалне форме за чување сећања на страдале у рато
вима. У фокусу је био губитак људи, те је служио као израз
жалости за мртвима, а не као апотеоза ратног страдања.13
Шездесете године прошлог века обележиле су многоброј
не конференције које су као тему имале меморијализацију
и идеје око њених активности у простору. Водећи хрватски
уметници тада пишу:
Што се тиче тих малих скромних споменика – они су често
пута израз и материјалних као и културних прилика народа
дотичног краја. Но једно је сигурно, они су дирљиви свједо
ци пијетета према погинулим синовима, браћи, очевима и
сестрама тог краја. Народ дотичног краја доис та није за
боравио на жртве свог краја – на оне на чијим костима гра
димо данас свој нови живот. Стога и поред примитивно
сти, а можда понекад и неукусности ти споменици дјелују
топло, окружени зеленилом – посађеним нечијом брижном
руком на мјестима лепо одабраним.14
Деценију касније, а под утицајем социјалистичког патриоти
зма, појавили су се први импулси који су мотивисали пове
зивање револуционарних идеја са традицијама ратовања за
национ
 ална ослобођења различитих југословенских народа
и народности. То је довело до масовне производње скулпту
ра, портрета и плакета појединаца у њиховом свакодневном
12 Karge, H. nav. delo, str. 46.
13 Исто, стр. 47.
14 Извештај о прегледу материјала подигнутих споменика на подручју
НРХ. А. Аугустинчић, В. Радауш, Ф. Баце, В. Рукљац, цит. по: Karge, H.
nav. delo, str. 48.
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животу, обраћајући се њиховом личном идентитету. Да би
подржали ту мисију и укључили све грађане, почињу да се
граде меморијални паркови (које праве Богдан Богдановић,
Војин Бакић, Душан Џамоња, Славко Тихец, Миодраг Жив
ковић...) као централна места државних и локалних манифе
стација.15 Њиховим формирањем, улога и значај споменика
се проширују, те они од декоративних елемената у простору
или репрезената владајућих режима постају места церемо
нијала и колективне комуникације.16 Подизање меморијал
них комплекса је, у неку руку, било и признање да је опало
интересовање за званична сећања. Како су стигле нове ге
нерације које рат нису памтиле, ови комплекси се подижу
са атрактивном понудом за слободно време, са намером да
ратна прошлост постане релевантнија за садашњост.17
После смрти Јосипа Броза, рађа се први период измишља
ња традиција и рушења споменика, који ће кулминирати
распадом Југославије.
Када се распадне и нестане заједничка држава, коме припа
да, до јуче заједничка прошлост? Шта и куда с њом? Ко су
њени легитимни наследници’и да ли их уопште има? Колико
је она прихватана као заједничка прошлост? Шта се дога
ђа са заједничким просторима и местима сећања?18
Како је просторни оквир почео да се мења, променом грани
ца мењао се и урбани пејзаж. Подела државе, као и недоста
так материјалних објеката (споменика, цркава, фабрика, мо
стова, продавница) ослабили су везу са локалним наслеђем
и довели у питање колективне вредности и сећање.19
Меморијализација југословенске антифашистичке прошло
сти и сећање на Други светски рат су до краја осамдесетих
година 20. века везивани искључиво за комунизам као иде
ологију. То је од деведесетих постало нежељено наслеђе, а
као “дух новог времена” почеле су да бујају идеје које је
Други светски рат поразио и избрисао из памћења. Но, када
се ситуац
 ија у региону делимично стабилизовала, на сце
ну је ступила нова дисонанца, која се огледала у враћању
старих симбола, те креирању нових простора памћења.20
Од деведесетих наовамо новостворене државе су показа
ле различите ставове према споменичком наслеђу Другог
15 Manojlović Pintar, О. i Ignjatović, А. nav. delo, p. 23-25.
16 Исто, стр. 13.
17 Karge, H. nav. delo, str. 252.
18 Ристовић, М. нав. дело, стр. 133.
19 Pejić, B. nav. delo, str. 10.
20 Ристовић, М. нав. дело, стр. 142-143.
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светског рата.21 У Хрватској је уништено више од 3.000 спо
меника, у Словенији, нарочито у провинцији, подижу се
споменици сарадницима окупатора, у БиХ се превасходно
руше верски објекти, у жељи да се мисија конфликта скре
не на религијску раван. У Србији је уништавање споменика
фокусирано на рушење оних који су представљали припад
нике других национ
 алности. Опет јача четничка традици
ја, али и оно што може да покаже поновно успостављање
јединства државе и цркве. У Црној Гори је то имало блажу
форму.22 Као уосталом и у Македонији, све до последњих
неколико година када имамо ново буђење националне све
сти кроз пребогату споменичку продукцију.

Савремене тенденције меморијализације у
постконфликтном окружењу
Споменици културе су врсте колективног памћења и добро
организован скуп порука које форматирају јавно знање у
јавном простору.23 Потврда тога је индикована у оригинал
ном значењу речи споменик, према којем он представља
артефакт који подижу заједнице или појединци да комемо
ришу или подсете будуће генерације на људе, догађаје, жр
тве, веровања и у том смислу споменик има директан ути
 ално памћење се
цај на функцију меморије.24 Такво национ
успоставља кроз комеморативне пројекте које инспирише и
финансијски подржава, пре свега, држава. То могу бити уџ
беници, споменици, места сећања, музеји, прославе празни
ка или друге комеморативне праксе којима се обележавају
важни или догађаји који дају легитимитет власти.
Споменици и меморијална места су „просторна сећања” ко
ја одређена места чине светим. Према Јангу (Young), који
сматра да се успех сваког споменика мери његовом способ
ношћу да сакупи више значења, таквим творевинама сами
себе славимо. Озборн (Osborne) је мишљења да су споме
ници „географије идентитета”, док Олик (Olick) и Робинс
(Robbins) тврде да су меморијска места и праксе централни
21 Више о антикомунистичкој пропаганди у: Kirn, G. Transformation of
memorial sites in the post- yugoslav context, Academia.Edu, 11. 10. 2014.
https://www.academia.edu/8126153/transformation_of_memorial_sites_in_
the_post-yugoslav_context. Додатно о споменицима у: Burkhart, R. Parti
san Memorials in Former Yugoslavia, 12. 12. 2014. http://fzz.cc/issue02part.
html.
22 Manojlović Pintar, O. i Ignjatović, A., nav. delo, p. 26-28.
23 Tuđman, M. (2009) Informacijsko ratište i informacijska znanost, Zagreb:
Hrvatska sveučilišna naklada, str. 93.
24 Choay, F. (2001) The invention of historic monument, Cambridge: Cambrid
ge University Press, p. 6.
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простор у којем се дешавају борбе око идентитета. Те прак
се нису статичне и њихове промене, како каже Фелдман
(Feldman), рефлектују схватање заједнице о херојству или
жртвовању.25
У том смислу је изградња споменика не само још једна аре
на за политичку дебату, већ и напор да се наметну прихваће
не чињенице генерацијама које долазе. Слично је, према ми
шљењу Лее Давид, било у свим наследницама некадашње
Југославије, које су готово по правилу као меморијску схему
прихватале ревизионистичку и анти-југословенску агенду.
То је био троструки процес – све нове национ
 алне државе су
узеле старе наративе како би истакле своју разлику и уједно
јединственост у односу на суседе. Ревитализују се десни
чарске групе и покрети, те се изнова комунистичко наслеђе
и партизанска борба формулишу као репресивни. Упоредо
с тим установљавају се нови празници и начини њиховог
обележавања.26 Наиме, југословенски период су национали
сти из нових држава окарактерисали као доба идеолошке и
сваке друге поробљености. Ту се негде налазе и мотиви за
измишљање. С једне стране, бујну машту је подстицала же
ља за разграничењем од сродних нација, а са друге тежња
да се покажемо бољим него што одиста јесмо, па смо та
ко „поправљали” информације о пореклу, опстанку нације,
али и њеном историјском значају.27 Интересантно је, ипак,
да „нова прошлост” није у потпуности била фантазија. Че
сто је била резултат дорађене већ постојеће, старе верзије.28
У вишеетничким постконфликтним амбијентима, веома је
тешко смислити окосницу заједничке меморијализације.
Ревизија прошлости је ретко повезана с историјском нау
ком, она углавном подразумева реинтерпретацију у складу с
дневнополитичком ситуацијом.29 Зато савремене тенденције
налажу да подизање споменика, комплекса или успоставља
ње меморијалних места буде подстакнуто претходним кон
султативним процесима и компромисом заинтересованих
страна. Само на тај начин могу да се успоставе прекинуте
везе у мултиетничким заједницама. У таквим ситуацијама,
подсећа Леа Давид, нужно је скретање са конкретних сећања
25 Према: A dif
ficult past in Serbia: The State-sponsored project of remembe
ring and forgetting, Academia.Edu, 20. 3. 2015. https://www.academia.edu
/5003324/A_Difficult_Past_in_Serbia_The_State-sponsored_Project_of_
Remembering_and_Forgetting_-_ASN_2012. p. 4.
26 Исто, стр. 5.
27 Kuljić, T. nav. delo, str. 126.
28 Исто, стр. 138.
29 Hasanbegović, A. i Stojčić, M. (2014) Kako pomiriti (h)istorije, Sarajevo:
CNA, str. 12.
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на апстрактне идеје, будући да је се тако, уз избегавање де
таља, најприкладније одаје почаст одређеним категоријама
грађана.30
У последњој деценији 20. века у регион
 у Западног Балка
на дижу се споменици херојима и жртвама грађанских ра
това деведесетих, али и они посвећени страдањима под
комунистима или међународном заједницом.
Сећања поновљена у политичким споменицима и меморија
лима стављеним на југословенским територијама у дваде
сетом веку углавном су сећања на насиље и, у вези са њим,
милитаризам. Међутим, било би историјски погрешно
претпоставити да су приказ насиља и упућивање на њега
специфични за споменике подигнуте у нашем ратоборном и
бруталном региону Балкана. Осим тога, као и у другим де
ловима света, сами споменици су често изложени насиљу.31
Било је неколико модела који су коришћени у изградњи но
вог споменичког идентитета у новим државама насталим
из некадашње Југославије. Као први приступ у свом члан
ку Политике сећања и изградња споменика у Југоис точној
Европи Милена Драгићевић Шешић наводи анти-културу,
која је тежила да уништи трагове заједничке комунистичке
и антифашистичке прошлости. То је рађено на два начина –
присвајањем (на пример скидање петокраки са спомени
ка или њихово префарбавање) и елиминисањем (наводно
„спонтано” нестајање свих елемената који су подсећали
на прошли, заједнички живот, што је на територији Босне
и Херцеговине било најсложеније, јер су се у зависности
од „етничке већине” на одређеном простору споменици
присвајали или елиминисали). Други, доста ређи модел
представља културализација, односно деконтекстуализа
ција кроз универзализацију или музеализација. Еклатан
тан пример налазимо у Београду, у премештању споменика
Бориса Кидрича из центра у Парк скулптура Музеја савре
мене уметности. Измештањем споменика с њихових ори
гиналних места они губе политичко значење и контекст.

30 Узмимо за пример војнике. Да ли их се сећамо као убица или ослободи
лаца? Давид саветује да се крене од идеје да су ратови лоши, али они за
ослобођење су неизбежни. Зато су праве жртве они који су водили те ра
тове. Не неке конкретне, него ратове уопште. Тај поступак уопштавања
круцијалан је и за међународну подршку. Уместо да се прихвати одго
ворност, проналази се начин да се приближе национална и међународна
очекивања. Више о томе у: David, L. (2015) Dealing with the contested past
in Serbia, decontextualisation of the war veterans memories, Nations and
Nation alism, Volume 21, Issue 1, p. 115.
31 Pejić, B. nav. delo, str. 10.
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Културализација у контексту поштовања „наслеђа других”
на нашем поднебљу још није заживела.32
Уметнички кругови овог периода успоставили су модел не
слагања, односно креативни дијалог. Они су се сопственим
визијама супротстављали назадним политикама и ретро
градним идејама свих земаља западног Балкана.33

Коначно или окончано? Изазови транзиције
Постоје ли елементи помирења у данашњој култури споме
ника?, мој одговор је негативан. Док се на неки начин чини
логично изградити Меморијал убијеним Јеврејима Европе
(2006) у Берлину, питање је где би било логично подићи ме
моријал жртвама у Сребреници. У Београду, наравно. Али,
ко би га саградио тамо (ко би се усудио)? Споменици, веру
јем, не могу да понуде помирење, али људи, понекад, могу.
У јавном перформанцу одржаном у Сарајеву 1998, хрват
ски визуелни уметник Славен Тољ пио је неких 20 минута
босанску шљивовицу и хрватску лозовачу, мешајући их. У
поднаслову његове представе писало је: У очекивању Вили
ја Бранта. Ми и даље чекамо…34
Готово све револуције почињу идејом нултог часа, новим
почетком који настаје брисањем онога што му је претхо
дило. Последица је жеље новог режима да након крупних
промена учврсти легитимитет превазилажењем нежељеног
наслеђа прошлости и раздвајањем претходне власти од ње
них присталица. Тај раскид се постиже кажњавањем или
стигматизацијом представника раније власти, рехабилита
цијом њихових жртава, радом на националним помирењу,
амнестијом и сличним поступцима.35 Па ипак, показало се
да је оваква колективна амнезија на крају неодржива пози
ција, због чега се инспиратори и налогодавци визије нулте
године враћају или помирљивим верзијама прошлости или
осећају потребу да направе нову историју која би подржала
савремене идеје и аспирације. У таквим ситуацијама долази

32 Dragićević Šešić, M. nav. delo, str. 70-96.
33 Мрђан Бајић је направио серију виртуелних споменика за Yugomuzej.
Инспирисан догађајима и митовима који су створили али и уништили
Југославију, уметник је проучавао успомене и на Титово и на Милоше
вићево доба. Свака његова виртуелна скулптура је споменик који мемо
ријализује кључне догађаје који су довели до грађанског рата и распада
државе. Више у: Dragićević Šešić, M. nav. delo, str. 62.
34 Pejić, B. nav. delo, str. 10-11.
35 Куљић, Т. (2000) Превладавање прошлости – идејна страна, Годишњак
за друштвену историју, бр. 2-3, стр. 7.
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до изражаја оправданост проширене дефиниције наслеђа
као савремене употребе прошлости.36
Транзициона правда37, људска права и европски пројекти
допринели су да се у региону који је претрпео тешку про
шлост као модел за презентовање трагичне прошлости врло
често примењују стандарди меморијализације по „запад
њачком” моделу сећања. Таква решења, која је требало да
допринесу суочавању с прошлошћу, изградњи трајног мира
и помирењу нису постигла ниједан од својих циљева, буду
ћи да локална заједница, као финални корисник, са њима
није могла да се идентификује. Допринос таквог (споменич
ког) наслеђа се, просто речено, своди на додворавање европ
ској заједници кроз лажну побољшану слику стварности.
Они су формални споменици, без дубљег значења, а неретко
и увредљиви.
Политике споменика у новооснованим државама на Балка
ну биле су део политика ренационализације, поново ствара
јући (измишљајући) посебне идентитете засноване на од
ређеним традицијама и изабраним сећањима, и стварајући
услове за ширење порука и члановима своје и у оквиру других
заједница, фокусирајући се на засебна сећања, вредности и
праксе које стварају нове поделе. У складу с тим, разви
јено је мноштво наратива, али још увек ослањајући се на
главну и једину историјску реторику независности (славне
херојске прошлости). Очигледно је да су културне политике
још увек засноване на национ алном и етничком идентите
ту, чиме занемарују грађане и њихово право на културу као
индивидуално људско право.38

36 Ashworth, G. J. and Tunbridge, J. E. (1999) Old cities, new pasts: Herita
ge planning in selected cities of Central Europe, GeoJournal, Volume 49,
Issue 1, p. 105.
37 Транзициона правда је релативно нова дисциплина у теор ији и пракси
заштите људских права. Њени историјски корени се могу пратити од
суђења Међународног војног трибунала у Нирнбергу и Међународног
војног трибунала за Далеки исток у Токију, преко рушења војних хунти
у Грчкој 1975. или Аргентини 1983 године. У последњој деценији 20.
века, након масовних и систематских кршења међународног хумани
тарног права током оружаних сукоба у бившој Југославији, Либерији,
Сијера Леонеу, Руанди, ова дисциплина се суочила с новим изазовима
и проширењем свог поља деловања. Сам израз је у употребу ушао тек
деведесетих година минулог столећа. Од када је почео да се употребља
ва, назив „транзицион
 а правда” покретао је бројне недоумице. Наиме,
у контекстима где се овај концепт примењивао, стицао се утисак да је
реч о неком специјалном виду правде. У ствари, ради се о читавом низу
активности које се реализују у друштвима у транзицији, са идејом да
допринесу успостављању правде и владавине права.
38 Dragićević Šešić, M. nav. delo, str. 94.
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Постоји много споменика који су подигнути у част или у
знак сећања на жртве ратова деведесетих на простору бив
ше Југославије. Тешко је навести тачан, па чак и приближан
број, будући да углавном нису ни званично пописани, иако
су досад, у више наврата, различите невладине организа
ције или појединачни истраживачи и истраживачице начи
нили пион
 ирске кораке у том правцу. Изуз етак су мемори
јали у Босни и Херцеговини, које је истраживала, поброја
ла, описала и недавно публиковала сарајевско београдска
организација Центар за ненасилну акцију.
Међутим, проблем са тим споменицима није у томе да ли их
има довољно или не, већ у њиховом самом постању, одно
сно у поруци коју шаљу. Наиме, већина њих су посвећени
страдалим војницима, док се мањи број односни на цивилне
жртве ратова, а занемарљиво мало их има на тему страда
ња жена, односно жена жртава сексуалног насиља у рату.
Готово сви су једнонационални и у таквим околностима
имамо ситуац
 ију да личности које ти споменици величају
део грађанства доживљава као хероје, а део их сматра џела
тима. Њих обилазе углавном удружења проистекла из рата,
док шира заједница нема према њима никакав однос. Спо
меници, али и жртве, актуелни су о облетницама или током
предизборних кампања. Упркос бројним апелима стручњака
из регион
 а који се баве чувањем сећања на нежељено насле
ђе прошлости, не постоје званично установљени заједнич
ки дани сећања нити активности у правцу обележавања или
посета местима страдања „других”. Иницијативе за њихово
подизање углавном потичу од породица страдалих, цивил
ног сектора, док се званичне институције на том пољу нај
мање ангажују и у том смислу можемо да кажемо да ни у
једној држави бивше Југославије не постоји јасна стратегија
меморијализације. Све је то последица тога што још увек
нису утврђене чињенице о свим страдањима на простори
ма бивше Југославије. А чак и тамо где јесу, оне нису шире
друштвено признате нити јавно прихваћене. У таквом кон
тексту, где постоји рат сећања, тешко да можемо да радимо
на истинском помирењу.
Шта, када и како треба да се памти не би требало да се дефи
нише без партиципативног приступа проблему, који подра
зумева јавну дискусију свих заинтересованих страна, почев
ши од локалне заједнице, стручне јавности, преко цивилног
друштва па све до доносиоца одлука. У том смислу и ме
моријализација у бившој Југославији може и треба да има
два тока. С једне стране треба промовисати позитивну про
шлост, али с друге покретањем непријатних питања нова
друштва би била у могућности да избегну искуства ранијих
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социјалистичких пракси када је потиснуто памћење нега
тивне прошлости и колективна амнезија била пробуђена у
време политичке и економске дезинтеграције. С тим у ве
зи, кључан метод је дијалог. Процес који је пратио подизање
споменика за шест милиона убијених Јевреја током Другог
светског рата у Берлину, а око којег се водила дискусија од
1988. до инауг урације 2005, дакле готово 17 година, може да
послужи као пример добре праксе.39

Post scriptum
Хорст Хоајзел (Horst Hoheisel), уметник рођен у Пољској ко
ји живи и ради у Немачкој, врло је специфичан стваралац
чије су акције често субверзивне и провокативне. Наим
 е,
када се 1995. године разматрало подизање споменика уби
јеним Јеврејима Европе у Берлину, он је предложио да се
Брандербуршка капија подигне у ваздух, њен пепео поспе
по месту где је некада стајала, а преко тога поставе гранит
не плоче. Јер како се другачије сећати настрадалих људи,
него уништавањем споменика? Нешто што би се такође мо
гло подвести под негативну, анти-споменичку или контрамеморативну праксу успео је да изведе у Каселу, где је за
потребе свог дела упропастио фонтану, коју су као јеврејску
1939. године оштетили нацисти. Хоајзелове уметничке ин
тервенције, заправо, представљају ревизију односа прошло
сти и садашњости, сећања и моралног признања, порицања
и историјских тековина у Немачкој.40 То је желео да уради
и 1997. године, када је извео светлосну пројекцију, којом се
на Брандербуршкој капији појављује и на неколико секунди
с њом стапа капија Аушвица. Овај јединствени и пролазни
перформанс, који је остао, забележен је на фотографији, мо
же се читати на више начина. Он, с једне стране, указује на
Брандербуршку капију као национални историјски симбол.
С друге стране, у тржишном друштву, тај национални сим
бол је често место за предимензиониране поруке различи
тих фирми, комерцијалне природе. И читање које је и нај
шокантније – евоцирајући страдање холокауста својим пер
формансом, Хоајзел је направио спој тријумфа и трауме на
истом месту.41 Овакви видови комеморативних активности
шире друштвено посматрано можда нису „примерени”, али
39 Више о дебати која је вођена око подизања меморијала у: Neumärker, U.
(2012) Germany’s Memorial to the Murdered Jews of Europe. Debates and
Reactions, Filozofija i društvo, XXIII 4, p. 139-147.
40 Young, Ј. Horst Hoheisel’s Counter-memory of the Holocaust: The End of
the Monument, 01. 06. 2016. http://chgs.umn.edu/museum/memorials/hohe
isel/.
41 Asman, A. (2011) Duga senka prošlosti, Beograd: Biblioteka XX vek,
str. 9-10.
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свакако јесу шокантни и терају нас да се запитамо. Одгово
ри су свакако различити. А то је, чини се, и био уметников
циљ, јер једна истина о минулим дешавањима која су нам
оставила баштину којом се не поносимо не постоји.
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MEMORY WARS-(AB)USES OF DISSONANT HERITAGE
FOR POLITICAL PURPOSES
Abstract
While searching for new identities, states created in the territory of
former Yugoslav republics have been trying to achieve and ensure their
own interpretation of the past, rich with dissonant heritage. This process
has been very slow, as the new countries do not have transparent cultural
policy, so the problems and issues related to policies of memories are
rarely publicly discussed and the establishment of clear, generally
accepted national strategies or legislations is not in sight. Whether they
preserve the past or interpret it in the forms of monuments or other
types of commemorations, these interventions in public spaces have
become very important for establishing communication of different
social groups and forming of their values. The reason is simple –
the connection between collective memory and collective oblivion
is causal. Public memory always involves suppressing some other
memory and vice versa. Memorialization, as a process, is deeply
politicized. It maps the political, cultural, historical and social reality
in a given country, as the ruling elites, especially the political ones,
have decisive influence on why we should remember someone or
something. This means that the society will not remember everything,
but mainly those events, period or persons that ruling elites mark as
important and they will be remembered in a certain (subjective and
arbitrary) way. Even though that does not necessarily mean that ruling
elites have negative intentions, deleting of old and construction of new
historical narratives is often the case. This paper provides a brief review
of current memorialization and commemorative practices and presents
recommendations on how to deal with them in the future. What, when
and how dissonant heritage should be remembered must not be defined
without participatory approach to the problem, which involves public
discussion of all stakeholders, starting with the local community,
professionals in different subjects, through civil society and all the way
up to the decision makers.
Key words: monuments, dissonant heritage, memorialization, ex-YU,
politization, war, reconciliation
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ХУМАНИСТИЧКЕ ИДЕЈЕ
СОЊЕ ВУКИЋЕВИЋ У
КОРЕОДРАМАМА –
СКИЦА ЗА МОНОГРАФИЈУ
Сажетак: Соња Вукићевић, авангардна и аутентична уметница
српске кореодрамске сцене, телом не саопштава само естетич
ку, већ животну и историјску, личну и друштвену истину. Тело
схвата, производи, употребљава као основни симбол човечанства
и космоса. Уметношћу игре и покрета исказује властити однос
према друштву, појединцу, рату, слободи, кључним догађајима
епохе, времену у коме живи, али и времену које је прошло и оста
вило трага на актуелан друштвено-политички тренутак. Пле
сом репрезентује антиратни став и побуну против фашизма.
Кореографским стваралаштвом отелотворује телесни историј
ско-политички говор, ангажовани коментар друштва и креир а и
утемељује политичку кореодраму као особени жанр.
Кључне речи: Соња Вукићевић, кореодрама, плес, тело,
политизација уметности

Соња Вукићевић (1951-), уметница која ће у другој полови
ни 20. и почетком 21. века померати границе плесног позо
ришта у Србији, неуморна у трагањима, опробавала је се
бе у разним областима, али без придржавања било каквих
уметничких правила и канона.
Изразито антиратно залагање исијава кроз њен ауторски ко
реодрамски рад. Соња Вукићевић је, као и Нада Кокотовић
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(1944-), кореодрами дала легитимитет, поставила је у окви
ру репертоарске политике позоришних институција, као и
фестивалских догађања. Потврдила се код нас и у свету као
вишеструко свестрана и снажна уметничка личност. Балет,
односно уметничка игра није једино поље њеног изражава
ња већ и сценографија, костим, скулптура. Но, изнад свега,
уметничку инспирацију преуз има из живота и људи. Само
стално ауторско израстање Соње Вукићевић у кореодрам
ском позоришту поклапа се са друштвеном ратном кризом
деведесетих, када је Србија ушла у сукоб са државама у
окружењу. Соња Вукићевић почиње да игра и тумачи живот
који живи у ратом изнова обележеној и издељеној земљи,
плеше лично сагледавање и доживљавање ширег друштве
ног контекста и историјских догађања. Друштвена и хума
на криза покреће и подстиче њено уметничко сазревање,
промишљање и стваралаштво ангажоване уметнице. Према
речима Соње Вукићевић:
„Ја сам одрасла међу великим ратницима и то није могло
да ме мимоиђ е; тај осећај за историју нисам могла да пока
жем у улогама у класичном балету, али сам могла револуци
онарно да га изразим у својим ауторским делима. (...) Моје
дефинитивно сазревање поклапа се са почетком деведесе
тих; долази до распада Југославије и мене је болело када је
требало да играм лаке наслове. Људи су наставили да пра
те позоришни репертоар, не схватајући да је историја оти
шла даље. Тада ми се први пут рађа идеја о Макбету, и тај
сам пројекат предложила Битеф театру и Ивани Вујић, али
околности су биле такве да три наредне године нигде нисам
могла да реализујем ову представу.”1
Прва понуда за самостални ауторски рад долази јој од Љу
бише Ристића (1947-), који је сарађујући (кроз КПГТ) са
Надом Кокотовић (1944-) у периоду од седамдесетих до де
ведесетих година 20. века промовисао кореодрамски жанр,
али због породичних околности и немогућности путовања
она одбија шансу. Услеђује други позив од Борке Павиће
вић (1947-) и Соња Вукићевић креће у реализацију четири
комплетне ауторске кореодраме, у продукцији Центра за
културну деконтаминацију у Беог раду: Магбет/Оно(1996),
Алцхајмер симфонија (1998), Процес (1998) и Мрак летње
ноћи (1999), а њено ауторско стваралаштво врхуни са коре
одрамом Циркус историја (2006), првобитно ствараном под
окриљем Битеф фестивала.

1 Меденица, И. (2002) Позориште алтернативе деведесетих. Циркус исто
рије (разговор са Соњом Вукићевић), Театрон бр. 119/120, Беог рад:
Музеј позоришне уметности, стр. 90-93.
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Прва представа Магбет/Ононастаје у времену дуготрајних
грађанских и студентских демонстрација против актуелне
политике Слободана Милошевића. Тешка економска ситуа
ција у којој се затекла од света изолована Србија, као и крађа
изборних резултата 1996. године резултирали су тромесеч
ним протестима. Критика власти, која у представи није била
директна, али асоцијативно и значењски присутна, чинила
је смисао кореог рафског дела. Тражен је један нов сценски и
телесни говор којим ће се исказати незадовољство оним што
се дешавало на опште-друштвеном плану, као и визион
 арско
упозорење о урушеној хуманости, будућности, уништеним
животима долазећих генерација. Из представе инспириса
не Шекспировом драмом уочава се дихотомна мотивација
за стваралаштво, тј. ауторка бива покренута двоструким
разлозима: 1. анализом женских ликова, где егзистира по
рив да у њима налази инспирацију трагајући по властитом
женском бићу, и 2. промишљањем о вечитом кружењу ко
је није одлика само природних већ и друштвених процеса,
односно да као што постоје циклична кретања у природи
она се, исто тако, понављају са друштвеном заједницом. Ни
зањем симболичних сценских слика приказује се жена која
може да покрене и постане дух разарања, деконструкције,
уништења. Као острашћена Леди Магбет она је субјекат и
објекат властитог зла, она га персонификује и производи,
али истовремено постаје и његова жртва. Вештице у пред
стави замењује децом као неупрљаним бићима која могу да
носе властити потенцијал суровости, односно девојчицама
које лепотом и стасом делују као да потичу из самог анђео
ског врта. Попут Пине Бауш (Philippina „Pina” Bausch, 19402009) на кореодрамску сцену уноси природне елементе, во
ду и земљу. Глумац, Слободан Бештић (1964-), као Магбет,
телесном пластиком и експресијом бива адекватан партнер,
изразит како у глумачкој тако и у физичкој радњи. Фрагмен
тарна структура је поново присутна. Чини се да су се разу
мевање и рецепција кореодрамске представе – која је рађена
низањем симбола са удаљеним асоцијативним значењима
– заснивали на архаичним основама, архетипским садржа
јима свести, као и меморији мотива из Шекспирове приче о
мрачној пожуди за влашћу. Током извођења посипала се зе
мља која је давала смернице кретањима, али која ће до краја
да поприми знаковитост свеопште јалове пустоши и блата,
у коме су изгубљене плаве, беле и црвене ципеле, тј. обућа у
бојама државне заставе. Истицало се савршенство извођења
и тумачења Леди Магбет, промишљена и домишљена уну
тарња глумачка радња коју ауторка као главни женски лик
испољава кроз сваки гест и корак. У центру пажње је: моћ
перверзије владарског пара наспрам актуелности у времену
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у коме је представа настала, те се експресивном игром ис
казује јасан друштвени ангажман и бунт, односно покрет
преузима снагу кореодрамског протестног текста којим
жели да се допринесе буђењу грађанске свести. Кореодра
ма Магбет/Оно се играла и на минус седам пред кордоном
милиције током уличних протеста у Београду. Политички
ангажман и промишљање овде и сада постаје неизбежно у
кореографском деловању Соње Вукићевић. Са ауторским
стваралаштвом кореодрама креће њен антиратни и снажан
друштвени, хумани ангажман, који се испољава, између
осталог, учешћем на позоришном фестивалу у Милхајму у
Немачкој, који организује редитељ Роберто Ћули (Roberto
Ciulli, 1934-), окупљајући уметнике са простора ex Југосла
вије. Соња Вукићевић, космополитског духа и идеологије,
чврсто декларисана као уметница која не прихвата мисао
национ
 ализама, фестивал у Немачкој интимно доживљава
као повратак ампутираних делова. Позоришни скуп умет
ника Југославије – који је имао за циљ пробијање барије
ра између позоришних људи који су били завађени силама
смутног времена, тешких ратних и политичких прилика –
описује као најзначајнији догађај у том животном периоду.
Соња Вукићевић, кроз уметност кореодраме, интензивно
живи свој друштвено-политички ангажман, не стварајући
никакве границе нити подвојености у сегментима између
личног и професионалног. Поистовећује животни и профе
сионални стил, путем стила врши пројекцију духовних са
држаја, када скривена суштина даје облике и одлике видљи
вој форми, те се њено кореодрамско промишљање може по
ставити у оквир Жорж Бифоновог схватања да је човек стил.
Даљим радом развијала је стил који наставља доследно да
прати и унапређује.
Другу ауторску кореодраму, Алцхајмер симфонија, поставља
на Равелов Болеро (сам композитор је боловао од те тешке
болести), што је била својеврсна евокација личних успомена
и њихово особено тумачење – од њеног солистичког играња
на Стадион
 у ЈНА 25. маја 1988. године и преиспитивања
историјских догађања у периоду поменуте ритуалне игре
за Дан младости осамдесетих па све до Дејтонског миров
ног споразума 1995. године. У опомињућу представу од 55
минута публику уводи кроз својеврсну бирократску акцију
шалтерског перформанса, где су присутни посетиоци нео
сетно увучени у игру и „морају” да учествују пролазећи до
својих места кроз режирану „строгу шалтерску контролу”.
Правила су наметнута и морају да се следе и поштују. Пу
блика је пре представе суочена са чекањем, редовима, са
спорним улажењем и разним „проверама”, добијањем
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„печата”, обележеном цртом која се „не сме” прећи и томе
слично. Публика се затиче у позоришној ситуац
 ији могућег
„отрежњења”, принуђена да тражи одговор на социјална,
историјска и друга проблемска питања. Као ауторка која рад
заснива искључиво на хуманим постулатима она не тежи
само иновацијама у уметности, већ социјално-политичким
променама. Чини се да је кредо њеног целокупног корео
графског опуса да трагањем за изменама у себи креирамо
снажан потенцијал за опште промене и помаке на далеко
ширем, хуманом плану. Играчка представа се служи и речју,
цитирају се одломци из дела Данила Киша, али основна пле
сна комуникација, која доследно остаје изван вербалног је
зика, постаје најјаче оружје, и подстиче потресну театарску
комуникацију која се прима на кинестетичком нивоу.
„До суза је дирнула њена тужбалица над телима дечака, из
речена гласом велике трагеткиње, а Алцхајмеров марш је
подсетио на нацистичку пошаст. Заводљиви анђео смрти,
са ратном кацигом и кокетним црвеним ципелицама са ви
соком потпетицом, најпре је одузео јабуке и јаја, симболе
здравља и плодности шесторици мирних дечака (број није
нимало случајан), да би их затим гурнуо у гомилу ограђене
земље, у логор у којем су изопштени са осталим својим вр
шњацима. Из овог немилог окружења они се спасавају сле
дећи анђела уништења и пузећи тлом остављају на својим
оделима и телима трагове родне земље, коју напуштају.”2
Кореог рафкиња тумачи цело друштво као психички оболе
ло, дезорјентисано у времену и простору, унакажено забора
вом историје и ерозијом општеприсутне деменције. Плеше
евокацију последњег југословенског здруженог чина, одно
сно изнова репетитивно изводи (само историјским догађа
јима присилно измењену) слетску игру руинираног југосло
венског заједништва уз звуке Болера, коју је 1988. године
као солисткиња представила поводом последњег Дана мла
дости на Стадиону ЈНА. То је критичка кореодрама личне
емотивне историје и својеврсне рекапитулације апатичног
друштва и људи који су, током једне деценије, изгубили кон
такт с реалношћу. У уметничком поступку се служи аудиовизуелним инсталацијама, а као и у претходној инсценаци
ји; поново су на сцену постављени значајни симболи: будућ
ности, рођења, живота, греха – деца, јаје, јабука. Згњечиће
јаје и јабуку, а босоноги дечаци ће интерпретирати стихове
„Another Brick in the Wall” Пинк Флојд-а. Применом одре
ђене цитатности делова из представа у којима је некад била
2 Zajcev, M. (2009) Igra odraz vremena sadašnjeg, Beograd: Udruženje
baletskih umetnika Srbije, str. 98.
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учесница и играла по сценама у Југославији – њено умет
ничко промишљање постаје двоструко интроспективно – у
смислу игре и емоција које су ту игру пратиле. Плес и реч су
обједињени, Данило Киш добија своје кореодрамско оства
рење. Соња Вукићевић, у кореодрами Алцхајмер симфонија,
интерпретира улогу „анђела рата”, који ће проћи у црвеним
ципелама остављајући за собом људски јад и геноцидну
пустош, пуштајући и препуштајући гледалишту на крају
ужитак игре сенки на зиду, које попут оних у Платоновој
пећини сугеришу да су нам друштвено-политички живот и
поглед управљени ка погрешном, нехуманом, лажном свету
и нетачној слици.
Током истог месеца, априла 1998. године, изводи још једну
премијеру, Кафкин Процес, (музика: Зоран Ерић) бавећи се
кафкијанским друштвом у коме свака потенцијална рево
луција постаје социјално импотентна. Бави се феноменом
смрти. Након десет година од последњег Дана младости,
1998. године свој Алцхајмеровски Болеро одиграће у Сток
холму (као културној престоници Европе) у оквиру програ
ма „Пејзаж X”, у здању старог архива Парламента, Рикса
кивету, у коме је некад чувана државна грађа. Такође, на
истом месту приказује и трећу представу из свог ауторског
триптиха рађеног у ЦЗКД, поменути Кафкин Процес.
У редитељском поступку Процеса сажима литерарно де
ло стварајући неку врсту „концентрата” и одабира сушти
ну, есенцију коју ће транспоновати у покрет. Дело настаје
из освешћеног доживљаја кореспонденције Кафкиног дела
са тренутком у којем живи и који назива историјом малих
људи, временом у коме се „преко ноћи” мењају духовни и
геог рафски изглед земље у којој се родила. Тумачећи Каф
киног јунака Јозефа К. у сценографији која се састојала од
обиља страница Политике и wc шоља на точкићима уз зна
ковиту издвојеност „слободног” простора травнате, једине
природне површине са цвећем и јабукама, њено тело остаје
непомично, јер човек друштва кога чине људи без емоци
ја решетке носи стално у себи, а плесни говор Јозефа К.
изводи кроз одсуство плеса, покрет замењује не-покретом,
животно кретање некретањем. Простор слободе, природе и
хуманости, тј. постављена трава као симбол свега тога, али
и као симбол окрепљујућег, лековитог, плодног – одузима
се немилице. У данашњем добу високе технологије, срцу
се, као душевном органу и симболу хуманости (кореог раф
ско-редитељском инвенцијом) налази „адекватна” замена са
црвеним лампицама. Човеку је одузето све хумано – емоци
је, слобода, природа, суштина бића и бивстовања. Дакако, у
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целокупном опусу Соње Вукићевић тематизује се и испиту
је дехуманизација и аутоматизација савременог света.
Поводом представе Мрак летње ноћи и бомбардовања Соња
Вукићевић каже:
„Овај најчуднији, од свих ратова виђених на овој на
шој планети, претворио је човјека само у ’дискету’. А
и ’дискета’ налази свој оптимизам у свом технолошком
напретку.”3
Процесом под стваралачку и аналитичку лупу поставља гло
бално кафкијанско друштво, као и општевладајуће кафки
јанско стање у коме сваки злочин почиње душевним само
сакаћењем. Представа се завршава подигнутим поклопцима
wc шоља на којима је огледало усмерено ка публици. Више
значењска порука која је садржана у самом предмету огледа
ла, која може да се анализира почевши од етимологије речи
speculum (огледало) из које происходи спекулација као ви
соко интелектуални процес мишљења до тога да је огледало
познато као симбол чистоће, тајне срца, истине, искрености
и свести.4 Дакако, сваком кореодрамом уланчава значења и
поставља онтолошко питање стварности проблематизујући
савремени друштвени живот, индивидуу и свет. Са Проце
сом током летње интернационалне позоришне сезоне 1999.
године у лондонском „The Gate Theatre” постиже запажен
успех, карте бивају распродате, а критика Гардијана је оце
њује са три звездице правећи поређење са Пином Бауш и
пољским авангардним позоришним уметником, Тадеушом
Кантором (Tadeusz Kantor, 1915-1990).
Соња Вукићевић доследно гради и развија однос према сце
нографији у коме се понавља њен однос према историји. Иа
ко као уметница политичко позориште не ствара са намером
и жељом, већ је на то, како каже, присиљена збивањима, с
друге стране, свесно трага за сценографијом која носи пред
знак, тежину и ауру историјског простора. Као сценограф
киња учествује на манифестацији „ Futurshow 3000” у Боло
њи, 2000. године, међу одабраних седам најбољих светских
дизајнера и мултимедијалних уметника и уметница.
„Прва ствар коју сам желела јесте да укинем завесу и сцену
кутију; желела сам директан контакт између публике и из
вођача. Дакле, желела сам другачију позоришну форму, ни
када не бих могла да радим своје ауторске представе у кла
сичном позоришту. Када бих имала услова, ја не бих радила
3 Радосављевић, Р. (11. мај 1999) Човјек је Божји дар, Побједа, стр. 12.
4 Chevalier, J. i Gheerbrant, A. Zrcalo u Riječnik simbola, priredili Chevalier,
J. i Gheerbrant, A. (1989) Zagreb: Nakladni zavod MH, str. 809.
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сценографије, већ бих сваки пројекат реализовала у одгова
рајућем новом и другачијем простору, који већ има, незави
сно од мене, своје (историјско) време и значење. У таквом
простору мене не занима да видим школованог балетског
играча, већ правог човека, са његовим властитим људским
садржајем, са његовом личном историјом и са његовим из
ворним, генетски урођеним кодом за покрет. Сам покрет
није од пресудног значаја; мене интересује да компонујем,
почевши од постојећег људског садржаја, од људи са којима
радим, један интегрални позоришни чин, у коме ће подјед
нак значај имати и покрет и звук и глас и светло и костим
и амбијент у коме се игра. Аутоматски, публика препознаје
себе и тако се ствара блиска размена.”5
Након четири ауторске представе рађене за ЦЗКД начини
ла је петогодишњу паузу, да би се из тога изродила бите
фовска продукција, Соњино писмо свету – представа Цир
кус историја, проглашена најбољом представом београдске
позоришне сезоне 2006/2007. године. Изабрани сценски
простор извођења поново носи натрунке прошлости и исто
ријску аутентичност – Старо сајмиште, „Посејдон” где је у
Другом светском рату било мучилиште Гестапо-а, касније
Удба, спортска хала, диско клуб, као и надзорни центар за
изградњу Новог Београда. Годину дана касније, на Бијена
лу у Панчеву „Чист израз” кореодрамску представу Циркус
историја изводи на простору фабричког комплекса „Петро
хемије“ који је био бомбардован током 1999. године и који
директно представља место злочина. У кореодрами Циркус
историја као драмски предложак користи обједињене Шек
спирове текстове и текстове Јана Кота из књиге Шекспир
наш савременик – који се могу применити на дешавања у
21. веку. Путем визуелних ефеката трага за естетиком зло
чина. Одабир текстова врши асоцијативним поступком, при
чему учеснице и учесници имају слободу предлога и избора
својих монолога. Бизарни фелинијевски ликови приповеда
ју крваву бајку о вечитом кругу историје, свету без идеа
ла, Другом светском рату који се није завршио, о жртвама и
крвницима који се крећу у зачараном друштвеном механи
зму смењујући улоге, о људима које врти и меље исти исто
ријски точак злочина. Истражује се нужност друштвених
процеса, уз циркуске вештине и лаконоге кораке друштвено
популарних игара – танга и валцера. На сцени плесачи по
стају глумци, а глумци плесачи, као што се на светској сце
ни смењују жртве које постају крвници, а крвници жртве.
Један од значајних ритуалних симбола представе јесте круг
– вечито кружење и опетовање злочина. Публика, уз кокице
5 Меденица, И. нав. дело, стр. 90-93.
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и пиће, на улазу добија беле мантиле које треба да носи то
ком одвијања представе, што се чини као својеврсни облик
особеног активирања присутних и иницијације за гледање,
тј учествовање у ритуалној кореодрами. Такође, у смислу
симболике запитаности над будућношћу учествују деца
у представи, као и у претходним ауторским остварењима.
Соња Вукићевић каже:
„Прво питање које сам себи поставила радећи Циркус исто
рију јесте: како је могуће да се историја одвија тако убрзано
и како је могуће да сам у последњих десет година живела у
пет држава а да се уопште нисам помакла с места. Мене ни
је интересовала само ексјугословенска трагедија, већ и не
ко модерно демократско робовласништво у којем три-четри
корпорације владају глобализованим светом. Питала сам се
како је могуће у име демократије убијати неке друге народе,
како је могуће да се од нас захтева да будемо велики а не
дају нам да растемо и како сви пристају на то без побуне.”6
Основни циљ представе је био да се прикаже глобална тра
гедија света и свега хуманог, аутизам појединца и немудрост
21. века у коме злоупотребљени медији одузимају сваку (већ
увелико крхку) људскост. Кроз уметничко редитељски по
ступак служила се, попут Пине Бауш, разговорима, али о
актуелним политичким дешавањима, те пред сваку пробу
практикује анализирање дневно-политичких догађања, као
и дискусије о томе шта је ко читао у новинама тога дана. Чи
ни се како се мотив и мотивација за све ауторске кореодрам
ске представе донекле понављају, а то су историја и људ
ски положај у колоплету социјалних збивања. Посматрајући
игру као друштвено лековиту она полигон борбе за људска
права и равноправност отвара и осваја сценским телесним
говором, док је њена опредељеност усмерена ка хуманости
и борби за оба пола која подједнако страдају у кафкијанском
и клонираном свету, јер Јозеф К у таквом друштву може
бити жена исто колико и мушкарац.
У Циркус историји Анита Манчић игра Хамлета, Тамара
Вучковић тумачи Отела, Соњина ћерка, Христина Поповић,
разапета у орбитрону, игра Ричарда III, односно пол не де
терминише улоге које се изводе, а мушкарци и жене носе
беле сукње-кринолине јер по схватању Соње Вукићевић
мисао нема пол.
Плешуће тело у политичким кореодрамама Соње Ву
кићевић, ни у ком виду не одговара конвенцион
 алним
6 Munjin, B. (2007) Život kao kineska kapljica, Scena 1-2, Novi Sad: Sterijino
pozorje, str. 160-161.
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канонима, нити идеалима лепоте бестелесног хабитуса бе
лог балета, не потпада под замишљени идеал жене виле,
нити прича бајку. Не чини ништа од тога. Као што Лоренс
Лупе у делу Поетика сувременог плеса наводи:
„...тело постаје идејом, што отвара његову свијест.(...)
Отуда нужност ’вјежбе’ за дух као имагинаран читач ти
јела и гесте која долази. Управо пластичност духа чини
одређени покрет могућим.”7
Плешуће ја Соња Вукићевић исказује мислећим, интели
гентним телом којим контемплира, саопштава мисао, па
Аристотелово zoon politikon у стваралаштву Соње Вукиће
вић преоб
 ражено је и прераста у habitus politikon8. Оно јесте
тело које еманира хумано искуство и својим интерпретаци
јама оставља упис проживљеног у времену. Кореодраме које
ствара су телесни записи историјских појава, друштвених
догађања и њихов ангажовани коментар, јер као својевр
сни политички спектакл кроз плесачко тело производи се
колективна историјска меморија, прошлог и садашњег тре
нутка. Критичку свест и критички текст Соња Вукићевић
артикулише и изражава кроз телесни покрет, властити и
својих извођачица и извођача, који флуктуирају од глуме ка
плесу и обрнуто. Дакле, кроз однос према телу и игру она
исказује хуману и критичку мисао, политичку димензију од
носа према друштву и историји, властито тумачење света.
Свесно ствара покрет који је одређен, али никако и омеђен
друштвеним контекстом и збивањима. Мапа прошлости и
будућности, мапа душе и ум се неминовно огледају на телу
у плесном покрету, уколико је кореографски поступак до
вољно отворен ка слободном изражавању. Као уметница,
Соња Вукићевић, има потребу и жељу да искаже политичко
мишљење, да говори о савременом свету око себе, што не
може да учини путем тековина класичног балета. Њена ко
реографска стратегија је усмерена ка циљу да се разоткрије
тело као станиште духа, као носилац личног и проживљеног
искуства, али и симболичке комуникације. Тело је, по ње
ном схватању, апсолутни врхунац космоса, те га посматра
не само физички, већ и метафизички, док га сценски упо
требљава као покретом изречену искрену реч и невербални
драмски текст. Једино тело може да буде кадро да проговори
језиком који сви разумеју – универзалним језиком хуманог,
слободног, од цензуре подсвести неспутаног изражавања.
Према речима Соње Вукићевић:
7 Louppe, L. (2009) Poetika suvremenog plesa, Zagreb: Hrvatski centar ITI,
str. 63.
8 Начинила сам латинско-грчку синтагму.
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„Тело је, у ствари, апсолутни врхунац космоса. Сваки човек,
као што током живота исписује свој роман уједно је и корео
граф. Свако има сопствену кореографију коју изражава сво
јим кораком, гестикулацијом и свако има свој начин игре.”9
Тело репрезентује личну особеност, карактер, темперамент,
изражава сопство, властито ја, кроз личну и друштвену
историју, а Соња Вукићевић као кореографкиња публику
чини видовитим читачем њених телесних говора и текстова,
дилема и ставова, стихова и прича.
Свака од наведених кореодрама као специфична форма не
вербалног театра представља општеразумљиви језик који је
у сталној интеракцији и кореспондира са друштвеном исто
ријом, јер Соња Вукићевић, на различите начине, у свом
интелектуалном пољу поседује присност са историјом, док
њено плесачко тело репрезентује живљену историју. Ау
тентичност и снага кореографског, кореодрамског израза
происходе из личног става да као уметница има обавезу да
критички тумачи и промишља социјалне појаве, односно
из политике плесно-телесног „ратовања” за боље, равно
правно и хуманије друштво, које неће чинити клонирани
и кафкијански људи заражени Алцхајмеровим заборавом
историје. Посматрано из контекста драгоценог опуса који
је Соња Вукићевић створила, а који није опште доступан у
облику архивираних видео записа – свевремено решење би
представљало покретање и формирање Дигиталног музеја
уметничке игре у Србији, који би баштинио грађу наше бо
гате плесне историје.
Попут претходнице Маге Магазиновић (1882-1968) Соња
Вукићевић дубоко верује у снагу појединца и његових хума
них акција, верује у уметничку акцију индивидуалца који је
решен да мења свет. Као што је Мага Магазиновић показала
и доказала да промишљен, освешћен, теоријско-утемељен
развојно-образовно-уметнички поступак једне индивидуе
може да донесе прогресивне друштвене промене и да умет
ничко деловање може да допринесе еманципацији друштва,
његовом развоју и помаку ка бољем и хуманијем – то чини
и Соња Вукићевић политизацијом своје плесне уметности,
тј. креирајући историчне, антиратне, политичке кореодраме.

9 Дурић, М. (24. фебруар 1993) Соња Вукићевић, балерина. Тело као вр
хунац космоса, Политика, стр. 17.
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HUMANISTIC IDEAS OF SONJA VUKIĆEVIĆ IN HER
CHOREODRAMAS – A SKETCH FOR THE MONOGRAPH
Abstract
Sonja Vukićević, an avant-garde and authentic artist of the Serbian
choreodrama scene, uses her body not only to express her aesthetics
but also her personal and historical truths. She understands, creates and
uses the body as a fundamental symbol of humanity and the universe.
With the art of dance and movement she shows her own relationship
with the society, individual, war, freedom, key events of the epoch,
the time she lives in and the time that has passed and left its mark on
the current socio-political situation. Through dance she expresses her
anti-war attitude and a rebellion against fascism. In her choreographic
creations, she embodies the historical-political speech and gives an
engaged commentary of the society that creates and establishes political
choreodrama as a unique genre.
Key words: Sonja Vukicevic, choreodrama, dance, body, politicization
of art
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УМЕТНОСТ И ПОЛИТИКА,
ПОРТРЕТИ ДВЕ ПРИНЦЕЗЕ
ИЗ ДИНАСТИЈЕ АРПАДОВИЋ
Сажетак: Посматрајући два портрета мађарских принцеза из по
следње генерације дрeвне мађарске владарске династије Арпадо
вића, покушаће да се сагледа значај женских портрета и уопште
визуелне кутуре у средњовековној политици и међународним одно
сима. Принцеза Марија и Кателина Арпадовић биле су две кључне
фигуре, преко којих је требало остварити легитимитет на на
слеђивање мађарског трона. Преко Марије династија напуљских
Анжујаца, а преко Каталине Немањићи из Србије надметали су се
за власт у овој средњовековној Игри престола. Ни једна ни друга
принцеза нису директно учествовале у овом рату, али се њиховим
пореклом, као и ликом манипулисало у циљу остварења политич
ког плана. У политици средњег века, као и данашњој, медијски рат
играо је изузетну улогу. У манипулацији, визуелна порука имала је,
у најмању руку једнак, ако не и већи утицај од писане или изго
ворене речи. Владарски портрети представљају кључне траго
ве за проучавање медијских ратова средњег века, који се у својој
основној идеји не разликују од савремених.
Кључне речи: женски портрет, медијски рат, пропаганда,
визуелна култура, средњи век

Увод
Поред портрета Ирине Пирошке у цркви свете Софије у
Цариграду из 1118. године,1 једине две принцезe из прве
1 Лазарев, В. (2004) Историја византијског сликарства, Београд: Бримо:
Логос: Александрија, стр. 94.
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мађарске владарске куће Арпадовића чији су се портрети
сачували јесу, принцезе Кателинa (Катаринa) и Маријa.2 Ка
телина и Марија су биле кћерке краља Стефана и Јелисавете
Куманске и сестре последњег угарског краља из династије
Арпадовића, Ладислава IV Куманца (1272-1290). Принцеза
Катeлина је била удата за српског краља Стефана Драгути
на Немањића, а њена сестра Марија за Карла IV Анжујског.
Како Ладислав IV није имао потомака, почели су још за ње
говог живота да се јављају чланови других династија као
претенденти на угарски престо. Међу претендентима су
били, потомци Марије и Каталине – Анжујци из Напуља и
Немањићи из Србије.3 Портрет принцезе Марије сачуван у
Анжујској библији из Напуља, која се данас чува у Лувену
у Белгији, док се портрeт принцезе Кателине о коме ће бити
речи налази у оквиру ктиторског портрета у припрати цркве
Светог Ахилија у Ариљу.

Политички значај женских портрета у
оквиру ктиторских композиција
О политичком значењу ктиторских композиција, је писано
много, као и о улози жена ктитора. Још током деведесетих
година двадесетог века у науц
 и je прихваћен став да су же
не ктитори, имале подједнако важну улогу и функцију као и
мушкарци.4 Главна функција ктиторске композиције била је
да пружи идеалну слику ктитора, нарочито ако је у питању
владар. Владара је увек требало представити, као идеалног,
богом изабраног чувара правде и реда, односно требало је
формирати о њему такву слику. Углед и добра репутација су
за владара или властелина играли важну улогу још од најра
нијих времена, кроз читав средњи век, а тако је остало и до
данашњих дана.5 Врлине као што су част, углед и правдољу
бивост, су се сматрале неопходним особинама доброг влада
ра.6 Данас слику идеалног влдара или владарке ствара читав
тим људи, од стилиста, фотографа, стручњака за маркетинг.
Слична ситуација била је и у средњем веку. Вероватно најпо
знатији пример у средњем веку је отац Сиже, идејни творац
слике француских краљева као идеалних, богомизабраних

2 Рокаи, П. и др. (2002) Историја Мађара, Беог рад: Clio, стр. 85-86.
3 Исто, стр. 90-92.
4 L. James, L. Making a Name: Reputaion and Imperial Founding and Refoun
ding in Constantinopole, in: Female Founders in Byzantium and Beyond, eds.
Theis, L., Mullett, M. and Grunbart, M. (2011/2012), Wien/Koln/Weimar:
Böhlau Verlag, p. 63.
5 Исто.
6 Исто.
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владара.7 Уз идеалног владара увек иде супруга, у чији углед
и репутацију не треба сумњати. Нешто попут слика каквих
у двадесетом веку имамо о Џеки Кенеди или Јованки Броз.
Свакако да је у патриархалној клими средњег века, јасно да
је улога жене у културном и политичком смислу била неу
поредиво ограниченија у односу на мушкарца, како у запад
ној Европи, тако и у Византији. Мећутим улога жене никако
не сме бити знемарена у друштву које је почивало на моћи
и угледу великих племићких породица, које су склапањем
бракова формирали мрежу комуникација и политичких веза,
којим се обезбеђивала моћ и политички и друштвени поло
жај. У том смислу су Џеки или Јованка средњег века у ме
ђународној политици имале далеко већи значај него оне из
двадесетог.
Што се конкретно тиче Угарске и куће Арпадовића, брач
не везе су за њих имале изузетан значај у међународној
политици. О томе сведоче следећи подаци: као што смо
већ рекли, најстарија кћерка краља Стефана Арпадовића,
Катeлина удала се после рата Стефановог оца, краља Беле
IV и српског краља Уроша I око Мачве, 1268. године, за ње
говог старијег сина Стефана Драгутина. Млађа Катeлинина
сестра, Јелисавета (Елизабета), која је неко време била опа
тица, била је првобитно удата за чешког великаша Завишу
од Розенберга, а затим за Драгутиновог брата Милутина.
Стефанова кћерка Ана била је удата за византиског цара Ан
дроника II Палеолога, а друга Стефанова кћи Марија била
је удата за напуљског краља Карла II Хромог Анжујског.8
Са изузетком Чешке, приметно је да је Угарска у време Ар
падоваца највише политичких веза путем бракова успоста
вљала са политичким центрима који су се налазили у оквиру
медитеранског културног круга,9 што не треба да чуди, јер
са једне стране Угарска је земља која се налази на самом
ободу Медитерана, а са друге припајањeм Хрватске и изла
ском на Јадранско море и сама постаје делом медитеранског
света. Кроз читав период династије Арпадовића, па и касни
је, Угарска је у живим културним и политичким односима
са центрма моћи на Медитерану, како онима на истоку, тако
и онима на западу, што се одразило и у визуелној култури
и уметности. Тако и портрети о којима је реч како стилски,

7 О томе видети: Lieber Gerson, P. ad. (1987) Abbot Suger and Saint-Denis,
New York: The Metropolitan Museum of Art.
8 Рокаи, П. и др. нав. дело, стр. 86.
9 О томе видети: Erdeljan, J. (2015) Mediteran i drugi svetovi: pitanja vizuel
ne kulture XI-XIII vek, Novi Sad: Mediterran publishing.
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територијално тако и по својој политичкој намени, могу да
се посматрају у оквиру медитеранског културног круга.10
Ктиторске композиције у Ариљу и Анжујској библији, осим
што су на њима представљене две рођене сестре, на први
поглед, у формалном смислу, немају много тога заједнич
ког. Први представља монументалну ктиторску копозици
ју у фреско техници, у стилу који чини завршни акорд оне
уметности која се развијала на тлу средњовековне српске
државе11, а друга млађа композиција представља минијату
ру у оквиру илуминираног рукописа у стилу уметности ита
лијанског тречента.12 Међутим, оно што им јесте заједничко
треба тражити у политичкој поруци и визуелном решењу на
који је та политичка порука преточена у слику кроз ликове
ових жена у оквиру једне и друге ктиторске композиције.

Портрет Катeлине Арпадовић
Каталина Арпадовић је удата за Драгутина Немањића у вре
ме када је његов отац српски краљ Стефан Урош I заробљен
у српско-угарском рату. Једна од одредби којом је успоста
вљен мир је била и склапање брака између Катeлине и Дра
гутина, Урошевог најстаријег сина, чиме би мађарска прин
цеза постала српска краљица. Претпоставља се да је брак
склопљен најкасније до 1270. године, а Драгутин је ступио
на власт 1276. године, па је у периоду до 1282. Катeлина би
ла краљица Србије, а Драгутин краљ.13
После пада са коња када је сломио ногу 1282. године краљ
Драгутин је српски престо уступио брату Милутину, с тим
што је првобитни договор био, да престо након смрти кра
ља Милутина, наследе Драгутинови потомци. Драгутин и
Милутин су склопили споразум у Дежеви којим је обаве
зано да после краља Милутина власт наследи један од Дра
гутинових синова. Драгутин је задржао управу над једним
делом земље, а од Угара је добио Беог рад, део Срема, да
нашњу Мачву и области Усоре и Соли. Као сремски краљ

10 Исто, стр. 125-132.
11 О томе видети: Радојчић, С. (1966) Старо српско сликарство, Београд:
Нолит, стр. 27-73; Радојчић, С. (1996) Портрети српских владара у
средњем веку, Беог рад: Републички завод за заштиту споменика културе,
стр. 29-30.
12 Fleck, C. A. Patronage, Art, and the Anjou Bible in Angevian Naples
(1266/1352), in: The Anjou Bible a Royal Manuscript Revealed Naples
1340, ads. Watteeu w, L. Van der Stock, J. (2010) Paris-Leuven-Walpole, Ma:
Peeters, p. 38.
13 Ћирковић, С. ур. (1981) Историја српског народа: Прва књига, Београд:
Српска књижевна задруга, стр. 437-438.
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овим подручјем краљ Драгутин је са краљицом Катeлинoм
управљао све до своје смрти 1316. године.14
Постоји, како се чини, чак три портрета краљице Катeлине:
у католикону манастира Градац, из око 1275. године, затим
у капели краља Драгутина у Ђурђевим Ступовима крај Но
вог Пазара из 1282/1283. године и у припрати цркве светог
Ахилија у Ариљу, који је насликан највероватније 1296. го
дине.15 Због времена и због политичког контекста у ком је
настао, овде ће бити речи о портрету у оквиру ктиторке ком
позиције из Ариља (слика 1), иначе катедралној цркви мора
вичких епископа. Портрет ја настао две године након смрти
Катeлининог брата угарског краља Ладислава, у јеку борби
око наслеђивања мађарског трона. У то време је краљ Дра
гутин у срским земљама већ признавао врховну власт свог
млађег брата Милутина, а у Угарској, земљи порекла своје
супруге, био један од вазала.

Слика 1 Ктирорска композиција из цркве Св.Ахилија у Ариљу,
преузето са https://www.pinterest.com/pin/574209021216154982/

Ктиторска композиција, о којој је реч, се нашла у припра
ти цркве св. Ахилија, на јужном зиду у најнижој зони. На
њој су приказани ликови краљева Милутина и Драгутина
и краљице Катeлине. Kраљица је благо окренута ка мужу,
обе руке је пружила поред себе.16 Кателина има на глави
високу отворену круну. Уши и коса су јој сакривене ткани
ном. Преко доњег хитона краљица носи плашт. Нажалост,
лице краљичино је скоро сасвим уништено, али добро се
распознају пуни овал и мала уста. Очи и горњи део носа
више се не виде. Све фигуре су у натприродној величини
14 Исто, стр. 449-460.
15 Радојчић, С. нав. дело, стр. 120.
16 Исто, стр. 31.
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(преко два метра).17 Светозар Радојчић је претпоставио да је
овакав начин приказивања владарки у то време постао једна
врста моде и наводи како је на готово идентичан начин на
сликан и нешто млађи портрет Милутинове жене, краљице
Сиониде у Краљевој цркви у Студеници.18 У старијим не
мањићким задужбинама краљице су се увек приказивале са
много већим личним карактерситикама, чак и у Ариљу, у
наосу цркве, лик краљице мајке, Јелене дат је са много више
личних карактеристика него портрет краљице Кателине. Ра
злог за увођење нове моде, могао би бити, не због тога што
је значај жене нагло умањен, већ да је шематизовањем лика
на основне карактеристике, требала да се представи идеал
на слика идеалне владарке. Основни утисак који је требало
да се постигне величином формата, упрошћавањем детаља
и великим бојеним површинама чистих боја јесте величај
ност. Тумачење да је тиме умањен значај краљичин, нема
посебног историјског и политичког утемељења, јер управо
политичким везама оствареним помоћу брака са Катали
ном Арпадовић, краљ Драгутин је остао значајна политичка
фигура у регион
 у и након силаска са српског трона.
Немањићи владари у припрати фронтално су окренути и
усмерени ка полуфигури Христа насликаној при врху ком
позиције. Господу се приноси образ храма уз посредништво
патрона храма, светог Ахилија, приказаног на јужном зи
ду припрате.19 Идејну целину са том композицијом чине и
портрети Драгутинових синова Владислава и Урошица.20
Ликови краљице Каталине, краљева Милутина и Драгутина,
компоновани су у репрезентативне ктиторске композције
која је иконографски потпуно заокружена, а на ширем идеј
ном плану била је посредно повезана како са представама
замонашених српских владара који се налазе у наосу храма,
тако и са ликовима Драгутинових синова на северном делу
западног зида припрате.21 Између главне ктиторске компо
зиције и портрета Владислава и Урошица насликана је, на
јужној страни западног зида Лоза Јесејева. Сценом Лозе Је
сејеве, која се заснива на цитату из књиге пророка Исаије
(11:1-3):
„Али ће изаћи шибљика из стабла Јесејевог и изданак
из корена његовог изникнуће
17 Исто, стр. 31-32.
18 Исто.
19 Војводић, Д. (2005) Зидно сликарство цркве Светог Ахилија у Ариљу,
Беог рад: Стубови културе, стр. 96.
20 Исто, стр. 98.
21 Исто, стр. 111.
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И на Њему ће почивати Дух Господњи, дух мудро
сти и разума, дух савета и силе, дух знања и страха
Господњег
И мирисање ће Му бити у страху Господњем, а неће
судити по виђењу својих очију, нити ће по чувењу
својих ушију карати.”
И у уводним поглављима Матејевог и Лукиног јеванђе
ља исказиване су сложене богословске али и историјскополитичке поруке. Литургијску улогу ове представе нећемо
подробније разматрати, јер нас тренутно занима превасход
но њена евентуална политичка симболика у вези са владар
ским портретима.22 Лози су посебан значај и особена значе
ња давале представе које су са њом биле идејно повезане у
оквиру црквених програма, као што је и сама Лоза Јесејева
утицала на идејно употпуњавање тих представа. Веза је нај
чешће успостављена са старозаветнм сценама и циклуси
ма, као и са генеолошким низовима владарских портрета
и представа. Лоза Јесејева је на известан начин прекинула
континуитет портрета, али их је идејно повезала и обогати
ла новим значењем.23 Довођење у везу владарских портре
та и Лозе Јесејеве јавља се на овим просторима и раније (у
Сопоћанима и вероватно у припрати Мораче). Укључивање
лозе Јесејеве у програмске целине обојене династичким са
држајима, односно њено повезивање са култом владајућих
породица, било је познато и на византијском Истоку и на
средњовековном Западу.24 Династичка значења придавана
су већ како се чини представама Лозе Јесејеве на витражи
ма, скулптурама и мозаицима из Шартра, Сен Денија или
базилике Христовог рођења у Витлејему, затим цркве Пана
гија Мавриотиса у Костуру.25
Нема сумње да разлози за ову представу произилазе из при
роде тадашњег српског друштва и његове идеологије, у чи
јем су средишту стајала питања династичког континуитета
и светородности владајуће породице и њене улоге у очувању
православности Богом повереног јој народа, те да се у не
мањићким задужбинама може пратити логичан и постепен
развој од примене иконографске формуле „хоризонталне ди
настичке лозе”, преко идејног повезивања тог низа владар
скох портрета представом Лозе Јесејеве, до појаве развијене
„вертикалне Лозе Немањића.” Међутим, треба напоменути
да овде нема јасне слике о наслеђивању српског престола,
22 Исто, стр. 104.
23 Исто.
24 Исто, стр. 111.
25 Исто, стр. 112.
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као што је то рецимо случај у Драгутиновој капели у Ђур
ђевим ступовима26 већ само о династичком континуитету. У
ариљској припрати налазе се само најужи чланови Драгу
тинове породице и Милутин, који је тада био актуелни вла
дар на српском престолу (под чију врховну власт је улазила
и територија на којој се налази Ариље). Поред Милутина
нема супруге, нити наследника. Осим тога на портрету кра
љеви Милутин и Драгутин су обучени једнако, али је Дра
гутин представљен нешто виши од Милутина, што свакако
није случајност, већ се тиме истицала управо његова улога
и значај његове гране у лози светородне династије Немањи
ћа, која је можда могла бити на трону, било српском било
угарском. Како је ктиторска композиција настала након смр
ти последњег Арпадовића, Драгутин, као зет преминулог
угарског краља, засигурно је у то време размишљао о новим
политичким могућностима у Угарској. Након погибије кра
ља Ладислава 1291. године у Угарској је избио грађански
рат.27 У том тренуку се на политичкој позорници појавио
један потпуно непознати изданак угарске краљевске куће,
кога су још за живота Ладисава IV, прерушеног у млетачког
трговца, прокријумчарили у земљу. Био је то Андрија Ар
падовић, унук Андрије II и његове треће жене Беатриче Ал
добрандини Есте, ћерке господара Фераре.28Андрија III се
попео на мађарски трон и владао је десет година, од 1291 до
1301. године. Анжујци су се оштро противили оваквој си
туацији. Драгутин је у почетку пружао подршку Анжујској
династији.29 Међутим Андрија III је са Немањићима нашао
решење. Владислав, Драгутинов син се оженио Констанцом
Морозини, унуком Адријиног ујака Алберта Морозинија, и
као награду за оданост, Драгутинов и Каталинин син је 19.
августа 1292. године добио Славонију у мираз и именован
славонским херцегом.30
Карло Мартел је погинуо 1295. године, а нови анжујски кан
дидат за угарски престо постао је Карло Роберт. Рат се рас
пламсао 1301. године након смрти Андрије III, последњег
припадника династије Арпадовића. Кандидат за краљевску
круну сада је био и Владислав Немањић.31 Карло Роберт
се убрзо учврстио у Угарској и предуз ео је поход у Драгу
тинову земљу, па је Драгутин био принуђен да се одрекне
претензија на мађарску круну. Карло Роберт је 1310. године
26 О томе више видети: Радојчић, С. (1996) нав. дело, стр. 120.
27 Рокаи П. и др. нав. дело, стр. 90.
28 Исто, стр. 90-92.
29 Ћирковић, С. нав. дело, стр. 449-460.
30 Рокаи П. и др. нав. дело, стр. 91.
31 Ћирковић С. нав. дело, стр. 437-438.
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крунисан за краља Угарске, чиме је отпочето наредно по
главље у историји Мађарске, које је трајало до 1387. годи
не.32 Односи између Карла Роберта и Драгутина временом
су се побољшали, а Драгутин је до краја свога живота остао
угарски вазал.

Портрет Марије Арпадовић
Марија Арпадовић (око 1257 – 25. 03. 1323, Напуљ) је око
1270. године удата за напуљског престолонаследника и ка
сније краља Карла II Хромог (умро 1309) Након смрти свог
брата, Ладислава IV (1290) прогласила се као чланица
династије Арпадовића, једином легитимном наследницом
угарске круне, те је 1292. године пренела своја права на свог
сина Карла Мартела, кога је папски легат крунисао у Напу
љу (неком тамошњом круном) за угарског краља.33 Поред
Немањића и Андрије III Млечанина (1260-1301), нови про
блем за династију Анжујаца и краљицу Марију била је смрт
њеног сина Карла Мартела 1295. године, након које је Ма
рија своја краљевска права пренела на унука Карла Роберта,
који се 1301. године након смрти Андрије Млечана, домогао
круне светог Стефана.34 Тим чином су напуљски Анжујци
дошли на угарски престо. Већ након смрти Ладислава IV
Карло Мартел, син Карла II Анжујског и Марије Арпадовић
узео је наслов краља Угарске.35 Када је Карло Мартел 1295.
године умро, његова права су пренета на његовог седмого
дишњег сина из брака са Клеменцијом Хабзбуршком Кар
ла Роберта.36 Како би поред подршке Хабзбурга обезбедио
и подршку Немањића свом унуку Карлу Роберту, Карло II
Анжујски да би придобио Драгутина Немањића и краљицу
Каталину, признао је њиховом сину Владиславу херцештво
Славоније.37
Маријин муж Карло II Анжујски је умро августа 1309. го
дине. Њихов унук тада је већ осам година био на угарском
престолу. Причало се је након Карлове смрти Марија по
стала опатица, али за то не постоје докази. До краја живота
живела је у Напуљу где је умрла 25. марта 1323. године. Са
храњена је у цркви Санта Мариjа Дона Ређина (Santa Maria

32 Рокаи П. и др. нав. дело, стр. 92.
33 Šišić, F. (2004) Povijest Hrvata, pregled povijesti hrvatskog naroda, 6001526, prvi deo, Split: Marjan tisak, str. 205.
34 Рокаи П. и др. нав. дело, стр. 92.
35 Исто.
36 Исто.
37 Исто.
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Donna Regina).38 У Угарској, колико је познато, више никада
није била.

Слика 2 Династички портрети из Анжујске библије из Напуља,
преузето са https://www.flickr.com/photos/bibliodyssey/6410884011/
in/set-72157628172414945

Њен сликани портрет у Анжујској библији из Напуља (слика
2), настао je неких двадесетак година након њене смрти.
Колико је портрет био веран правом лику краљице, није
познато, нити је забележено да ли је постојао икакав цртеж,
слика или нешто томе слично, који је направљен за време
краљициног живота, који је могао да послужи као предло
жак за портрет у овом манускрипту. Краљица Марија је у ла
кој хаљини, каква се носила у Италији и на западу у то вре
ме. Има дугу, риђу косу, као и раније Ирина Пирошка, која
је по црвеној коси и добила надимак Пирошка (црвена). Да
је могуће да је постојао некакав предложак, може да се прет
постави по томе што портрет има много израженије личне
карактеристике, него шематизовани портрет краљице Кате
лине из Ариља. Друго Марија је представљена у седећем
положају, много слободније, што већ наговештава почетке
ренесансе, док је Кателинин лик доста укоченији, али уто
лико и свечанији. Разлика није само последица временске
дистанце између настанка два портрета. Владарски портрет
на Истоку, у Византији и Србији, још дуго ће се сликати
по сличној шеми. Друго, лик краљице Марије се налази у
илуминираном манускрипту који је ипак био намењен ма
њем броју људи, него монументални краљевски портрет у
Ариљу. Напуљски манускрипт је био намењен за чланове
38 Michalsky, Т. Mater Serenissimi principis: The tomb of Maria of Hungary,
in: The Church of Santa Maria Donna Regina: Art, Iconography and Patro
nage in Fourteenth-Century Naples, еd. Elliott, J. (2004), Aldershot: Ashgate
Publishing, p. 61-77.
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династије и њихове најближе сараднике, док се ариљска
композиција обраћала великом броју верника, свих сталежа.
Многи људи у средњем веку, па чак и касније, никада нису
имали прилике да виде уживо своје владаре. Портрети на
зидовима храмова почесто су били једине слике владара ко
је су они за живота могли да виде. Стога разлике између ова
два портрета, не треба само тражити у стилу и временској
дистанци, већ и по намени за коју су настали.
Анжујска библија је изузетно богато украшен рукопис који
је настао око 1340. године на двору Роберта I Анжујског у
Напуљу.39 Састоји се од 344 листа од пергамента од козје ко
же. Има две целостраничне минијатуре и више од осамдесет
мањих минијатура и иницијала у оквиру текста. Димензије
овог кодекса су 420 пута 280 милиметара. Данас је у поседу
белгијске католичке цркве, и чува се у библиотеци Теоло
шког факултета католичког универзитета у Лувену. Илуми
натор библије Кристофоро Оримина је био дворски сикар
на двору Роберта Напуљског и Јоване Прве Напуљске. Да је
он аутор Анжујске библије, знамо по потпису који се налази
на последњем листу библије.40 Његов стил је био под вели
ким утицајем Ђота и можда највише Пјетра Кавалинија, као
и других великих уметника који су у то време боравили у
Напуљу.41
Анжујску библију је готово сигурно наручио други син кра
љице Марије, Роберт I Анжујски, млађи брат Карла Мартела
и стриц Карла Роберта I Угарског. Роберт I је постао владар
у Напуљу, међутим како је линија мађарских Анжујаца ја
чала, настајала је све реалнија опасност од тога да Мађари
поставе питање свог права на напуљски трон. Компромис
између ове две гране Анжујаца требало је да се постигне
браком између њихових потомака. Библија о којој је реч је
наручена као поклон Андрији, сину Карла Роберта и брату
новог угарског краља Лајоша I Великог (1342-1382), пово
дом његовог склапања брака у пролеће 1342. године са Јова
ном, унуком Роберта I Анжујског.42 Веридба Андрије Анжуј
ског из Угарске и Јоване Анжујске из Напуља је склопљена
још 1333. године, када су Андрија и Јована били стари само
седам година. Споразум о браку, склопљен је под условом
да се Андрија заједно са Јованом постане наследник напуљ
ског престола, али је Роберт I у свом тестаменту сачињеном
39 Исто.
40 Kelly, S. (2003) The New Solomon: Robert of Naples (1309-1343) and Four
teenth-Century Kingship, Leid en: Brill, p. 32.
41 Fleck, C. A. nav. delo, p. 44.
42 Fleck, C. A. nav. delo, p. 44.
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16. јануара 1343. године, одлучио да краљевску титулу за
држи само за своју унуку Јовану, која је крунисана за кра
љицу у августу 1344. године у цркви Санта Кијара у Риму.
Тиме је угарска линија искључена из права на напуљски
трон. Андрија је убијен у септембру 1345. године.43 Угарски
двор је инсистирао да се спроведе истрага, која је открила
непосредне починиоц
 е злочина, који су одмах погубљени.
Идејни творци овог злочина су међутим остали неотк ри
вени и некажњени. Лајош је сумњао да су убиство органи
зовали његова снаха и њен рођак и љубавник, војвода Лу
двиг Тарантски, затим његов брат Јован и њихова браћа од
стрица војводе Карло и Лудвиг. Ова оптужба је послужила
Лајошу да поведе рат против својих напуљских сродника.44
У овом, династичком рату, тријумфовао је Лајош Велики и
тиме показао да је Мађарска под његовом влашћу постала
важна европска велесила. Он се прогласио краљем Сицили
је, и у Фебруару 1348. године тријумфално је ушао у Напуљ,
престоницу свог деде.45
Главна политичка идеја која стоји иза Напуљске библије
илуструју минијатуре на страницама 3 и 4 (fol.3v i fol4r). Ова
библија илуструје наслеђе у оквиру анжујске куће и јасно је
да је Роберт за наследницу свог преминулог сина изабрао
своју унуку Јовану.46 На трећој страници је целостранична
минијатура на којој је приказан Роберт Напуљски, на трону
у владарском орнату. Изнад њега је натпис rex expertus in
omni scientia. Као главна карактеис тика Роберта као влада
ра прокламована је његова мудрост, из које су произилазиле
све друге његове врлине.47 То се даље чита на минијатури
тако што се око краља налази осам персонификација врлина
које туку осам порока који падају у амбис (по четири са јед
не и по четири са друге стране владара). На четвртој страни
ци налазе се минијатуре којима је у три реда представљена
лоза напуљских Анжујаца, вероватно као и ариљска ктитор
ска композиција инпирисана лозом Јесејевом. Овом сликом
требало је да се укаже пре свега на легитимитет избора Јова
не његове унуке као легитимне наследнице Напуљског тро
на.48 У првом реду је представљен Карло I, оснивач династи
је, и његова супруга Беатриса Провансалска. Карло ставља
круну на главу свом сину Карлу II који је представљен како
клечи. Са странe су дворјани и витезови.
43 Рокаи, П. и др. нав. дело, стр. 108.
44 Исто, стр. 108-109.
45 Исто, стр. 109.
46 Fleck, C. A. nav. delo, p. 46.
47 Исто, стр. 41.
48 Исто.
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У средишњој слици је представљен Карло II, сада као краљ
на престолу, а лево од њега је његова супруга краљица Ма
рија Арпадовић, родитељи Робертови. Поред краљице Ма
рије приказан је велики број младих девојака, а поред Карла
II видимо Карла Мартела, њиховог најстаријег сина и пре
тендента на мађарски трон и њиховог другог сина светог
Луја Тулуског, који је представљен као бискуп са нимбом.
Поред тога, још један лик у краљевским одорама са две де
војке клечи поред краљеве ноге. То је Роберт I Анжујски, ко
ји је због смрти свог најстаријег брата и због избора средњег
брата да се посвети цркви, постао наследник Напуљског
престола. Две девојке које клече поред њега су његове две
унуке Јована и Марија. Оне су биле ћерке Робертовог сина
Карла Калабријског, који је преминуо 1328. године не оста
вивши иза себе мушких потомака. Из тог разлога Роберт за
наследницу трона проглашава унуку Јовану.49
На најнижој сцени приказан је опет Роберт I Анжујски, са
да као краљ на престолу, а поред њега је његова друга же
на, Санча од Мајорке. Крај њих су опет две девојке које
краљици Санчи представља њихова Мајка Марија Валоа,
војвоткиња од Калабрије и њихов отац Карло Калабријски.50
Прогласивши Јовану за своју унуку, чиме је занемарио дру
гу грану своје породице, потомке његовог најстаријег брата
Карла Мартела, а која је била на угарском трону, овенча
на круном светог Стефана, настала је нетрпељивост изме
ђу ове две гране анжујске лозе. Роберт је желео да задржи
напуљску круну за своју породицу, што је и приказано ми
нијатурама о којима смо говорили. Са три минијатуре на
четвртој страни Анжујске библије представљен је у ствари
један ланац или једна линија наслеђивања која води од осни
вача династије па до будуће наследнице, а изостављени су
они које је требало искључити из наследства.

Закључна разматрања
Ктиторска композиција из Анжујске библије у ствари осли
кава епилог догађаја који су се десили у време настанка
ариљских портрета. Победивши Немањиће и друге дина
стије, напуљски Анжујци су учврстили своје позиције у
Угарској. Међутим, освајање Угарске, физички удаљене од
напуљског краљевства, довело је до подела унутар саме ди
настије и до унутардинастичких ратова, који су се завршава
ли час победом једне, час друге стране. У културном смислу,
последице тога биле су продирање италијанске културе, али
49 Исто, стр. 46.
50 Исто.
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све веће јачање католичке цркве и утицаја Свете столице у
Угарској и њено све веће окретање према утицајима са запа
да. Још за време последњег aрпадовића Ладислaва, Угарска
се колебала између утицаја који су долазли са истока и са
запада. Иако се званично определила за римску веру још у
време Стефана Великог, у пракси, Угарска се колебала из
међу две стране све до учвршћивања Анжујаца на њеном
престолу.51 На сличан начин колебања између две стране,
два верска центра карактеристична су и за немањићку Ср
бију. Управо у ово време, пошто је Драгутин одус тао од пре
тензија на Угарски трон, Немањићка Србија, у то време под
влашћу његовог брата, краља Милутина, видела је могућ
ност за ширење своје територије и политичког утицаја на
Истоку, окренувши се снажније ка политички ослабљеној
Византији.52 То се снажно одразило и на уметност и дворску
културу краља Милутина, која је све више била под утица
јем, пре свега из политичких разлога, цариградске културе.
Ипак границе у културном смислу никада нису постале тако
оштре, нити коначне, што представља једну велику тему ко
ја заслужује много више пажње у стручној литератури.
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ART AND POLITICS: PORTRAITS OF TWO PRINCESS
FROM THE ARPADOVIĆ DYNASTY
Abstract
When the Hungarian Arpad dynasty died out, princesses Mary and
Katelina Arpad were the two key figures in medieval Game of Thrones
in Hungary. In the politics of the Middle Ages, and today, the media war
has played a very important role. In order to manipulate, visual message
had, at least equal, if not greater impact than the written or spoken
word. The royal portraits are key clues for the study of media wars of
the Middle Ages. In addition to Irina Piroska, only two princesses of the
first Hungarian royal family Arpad whose portraits are preserved, are
Princess Katelina and Mary. Portrait of Princess Mary is preserved in
the Anjou Bible from Naples, while the portrait of Princess Katelina in
the narthex of the church of St. Achilles in Arilje. The main function of
the portrait was to provide an ideal picture of the ruler or his wife. For
the ruler, a good reputation played an important role since the earliest
times, through the Middle Ages, and so it has remained to this day.
Today, the image of the ideal ruler is created by a whole team of people,
but a similar situation was also in the Middle Ages. With a picture of the
ideal ruler necessarily goes the picture of the ideal wife, whose name
and reputation should not be doubted. Something like a picture of Jackie
Kennedy and Jovanka Broz in the twentieth century. It is clear that the
role of women in the Middle Ages in culture and politics was much more
limited compared to men, both in Western Europe and in Byzantium.
However the role of women cannot be neglected in a society in which
political influence was based on power and reputation of the great
noble families, which made their political connections by marriage.
Key words: female portrait, media war, propaganda, visual culture,
Middle Ages
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ПОЛИТИЗАЦИЈА КЊИЖЕВНЕ
ПРОДУКЦИЈЕ КРОЗ ПРИЗМУ
БЕОГ РАДСКОГ САЈМА
КЊИГА
Сажетак: У раду се аналитички и критички разматрају ути
цаји различитих модела културних политика на развој изда
ваштва и књижевног стваралаштва у националној култури.
Циљ истраживања је да се идентификују основни модели и ис
ходи политизације продукције дела естетске вредности (ле
па књижевност). Референтни оквир истраживања чини пре
глед књижевне продукције на смотри Београдски сајам књига,
у периоду од оснивања манифестације 1956. до 2015. године.
Научном методологијом су аргументоване и доказане истра
живачке хипотезе: 1. У новијој српској култури могуће је иден
тификовати три модела културне политике који су на раз
вој издавачке делатности утицали својим специфичним обе
лежјима у различитим друштвено-историјским периодима.
2. Модел културне политике у епохи самоуправног социјализма ни
је спутавао развој издавачке делатности; напротив, динамика
књижевне уметности у овом периоду била је обрнуто пропорцио
нална политичком ограничавању слобода и права. 3. Замах демо
кратско-тржишног модела издавачке политике не гарантује ква
литет и естетске вредности књижевног стваралаштва.
Кључне речи: издавачка делатност, културна политика, књижев
на уметност, политизација естетике, Међународни београдски
сајам књига
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Увод
Књижевна уметничка дела обухватају велики део издавачке
делатности, специфичан по томе што се вреднује естетским
критеријумима.1 Према класификацији Унеска из 1964.
године, књига је стандардизована као непериодична штам
пана публикација која садржи најмање 49 повезаних листо
ва (не рачунајући корице), и по садржају може бити: умет
ничка, научна, школска (уџбеник, приручник, практикум),
техничка, популарна, књига за децу. Природа овог произво
да издавачке делатности је дводимензионална и деликатна,
јер њу чини диверзитет културног и тржишног феномена:
поред тога што има своју робну вредност и тржишну це
ну, уколико је реч о књижевном уметничком делу – њена
природа је доминантно одређена оном димензијом која је
специфично културна, духовна, креативна и, према многим
ауторима, несводива на економске критеријуме вредновања.
Под првом функцијом издавачког предузећа – реализација,
подразумева се низ операција које се предузимају у вези са
припремом, штампањем и публиковањем књиге као основ
ног производа и других непериодичних штампаних публи
кација (брошуре, плакати, обрасци, каталози, летци...).2
Друга функција – презентовање књижевног дела обухвата
промотивне манифестације које се предузимају у сарадњи
са удружењима издавача, књижевних стваралаца, књижара,
библиотекара и других заинтересованих субјеката, и спро
воде у циљу посредовања између књижевног дела и публи
ке, односно између уметничког производа особене естетске
структуре и ширег друштвеног окружења које функциони
ше кроз установе своје политичке, економске и културне ор
ганизације. Ове маркетиншке делатности су усредсређене
на популаризацију и друштвену валоризацију књиге и спро
воде се кроз организационо и садржајно различите манифе
стације, какве су сајмови књига, књижевне смотре, сусрети
писаца, књижевни форуми, промоције, награде и признања,
и друго.
У српској култури књижевно уметничко стваралаштво и
манифестације карактерише богата традиција, продукција
1 Издавачку делатност могуће је одредити као организовану стваралачку
праксу чији корпус обухвата реализацију, презентовање и друштвеноекономску валоризацију књига, новина, часописа и других периодичних
публикација, брошура, музичких књига.
2 У раду се изуз има онај део издавачке делатности који се бави произ
водњом периодичних публикација – новинска предузећа. Федерација
европских издавача статус издавача признаје сваком предузећу које об
јави минимално пет књига годишње; Милетић, М. (2009) Основе менаџ
мента медија, Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 121.
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и велики број издавача. Развој књижевног стваралаштва у
епохама различитих културних политика посматрамо кроз
призму Међународног београдског сајма књига. Ова при
редба је поуз дан показатељ развоја и промене културних по
литика у новијој домаћој историји. Управо у оквиру ове ма
нифестације креир ан је и трасиран правац развоја издавачке
делатности у оквиру националне културе од друге половине
20. века. Поред тога што утиче на креирање културне поли
тике у држави, Сајам књига представља и један инструмент
за њено остваривање.3 Ова приредба даје релевантну гра
ђу за научну анализу утицаја одређених политика на развој
књижевног стваралаштва у Србији.

Теоријски оквир истраживања
Какав је однос политике и естетике? Ово питање је разложе
но и фокус истраживања стављен је на међуодносе између
ужих појмова: културне политике и књижевне уметности.
Велек и Ворен у значајном делу „Теор ија књижевности”
сагласни су да политичке прилике једног друштва могу, у
краћем или дужем раздобљу, да утичу на „дијаграм успеха
једне књиге”.4 Међутим, те прилике не опредељују естетску
вредност „језичког уметничког дела” (В. Кајзер). Као кључ
но за разумевање ове дискусије намеће се питање: шта је
естетско у једном књижевном делу, односно који критери
јуми опредељују ту вредност и да ли се она може сматрати
аутономном у односу на шири контекст неестетских чини
лаца? Књижевна теорија ова питања разрађује богатством
тумачења јер различите школе дају предности различитим
интерпретацијама.
Вредновање једног књижевног остварења (и сваког умет
ничког) може се вршити естетским и неестетским критери
јумима. Вредновање се врши упоређивањем са одређеним
нормама и мерилима. Значајно је питање избора односно
врсте норми које се овом приликом примењују. Т. С. Елиот
предлаже двоструки приступ – да се о „књижевносности”
књижевности суди помоћу естетских, а о величини књи
жевности на основу ванестетских мерила.5 Другим речи
ма, потребно је трагати за елементима естетске структуре
књижевног дела који чине аутономну област уметности и
3 Милутиновић, И. (2015) Шездесет година Сајма књига у штампаним
медијима, Беог рад: Београдски сајам, стр. 4.
4 Велек, Р. и Ворен, О. (1965) Теорија књижевности, Београд: Нолит,
стр. 120.
5 Eliot, T. S. (1936) Essays Ancient and Modern, New York: Harcourt, Brace
and Co., стр. 93.
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спољним елементима којима једно дело остварује друге –
неестетске функције у друштву6.
Када се у модерним теоријама каже да је књижевност „чи
ста”,7 онда се мисли да је ослобођена од примарне практичне
друштвене улоге или научне сврхе, те се њен смисао налази
у јединственој функцији да побуђује неутилитарни естетски
доживљај. Овакво схватање захтева вредновање књижевног
дела према естетским критеријумима сложености и кохе
рентности уметничке структуре. У филозофској традицији
од Канта афирмисано је начело да све лепе уметности имају
јединствено обележје и вредност (а то је „сврховитост без
сврхе”), дакле неут илитарни естетски доживљај.8 У модер
ним теор ијама формалиста, структуралиста и постмодерни
ста преовладава становиште да су законитости књижевног
текста аутономне у односу на аутора, друштвено-политичке
околности и било какву практичну сврху. Грађа књижевног
дела изворно припада спољашњој материји (језик, мисли,
осећања и ставови аутора, друштвена и политичка ствар
ност...). Она добија естетску организацију у оквиру струк
туре књижевног дела коју обликују уметнички поступци ко
јима се градивни елементи постављају у полифонијске од
носе.9 Естетска вредност књижевних дела процењује се на
основу успешности уметничких поступака који творе такву
структуру. Дакле, друштвено-политичке вредности предста
вљају градивно ткиво за обликовање књижевног дела, али
не могу се узимати као релевантни критеријуми у поступку
његовог естетског вредновања.
Какво је онда стварно место политике у књижевном ствара
лашту? Уже питање импликација политике на књижевност
произилази из ширег оквира односа између књижевности
и друштва. У тзв. спољашњем приступу књижевном делу
анализира се повезаност између једне књижевности и њеног
друштвеног, политичког и економског оквира.10 Но, тиме се
бави социологија уметности, не и естетика; ова процена
није нормативног карактера за питања естетске вредности
књижевног дела.
Са становишта социологије уметности, књижевност је дру
штвена установа односно делатност. Најпре, њен медијум –
језик је друштвена творевина. Референтно за књижевност је
6 Оне могу бити разнолике: политичке, економске, педагошке, образов
не..., у зависности од врсте литературе.
7 Велек, Р. и Ворен, О. нав. дело, стр. 273.
8 Исто, стр. 276-277.
9 Исто, стр. 277.
10 Велек, Р. и Ворен, О. нав. дело, стр. 113.
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сам живот – који је у великој мери друштвена стварност, а
у примитивним друштвима поезију је немогуће одвојити од
друштвених светковина, обреда, магије, рада и игре.11 Осим
тога, писац као припадник неког друштва поседује одређени
положај, који детерминишу: његово образовање, порекло,
вредност његовог дела, економски положај, приврженост
одређеној идеологији коју писац може да испољава у својим
ванкњижевним делатностима. С друге стране, ту је и пита
ње друштвених импликација књижевних дела, које у овом
раду остављамо по страни. Најзад, дело се обраћа публици
која представља друштвену структуру и, према рецепцион
 и
стичким теоријама, обликује кроз однос са читаоцима.
Друштвене установе и политички интереси могу да подсти
чу и ометају рад књижевника. Издавачка индустрија послује
у складу са одређеним економским интересима. Међутим,
историја културе показује да друштвено-политичке инсти
туције располажу знатном количином моћи да интервени
шу у сфери књижевног стваралаштва, не само регулишући
тржиште и друге економске основе. У књижевнотеоријској
традицији, која се ослања на Платонове идеје, књижевност
се инструментализује од стране политичке власти. У то
талитарним друштвима 20. века ова пракса је доведена до
врхунца, тежећи да се идеолошки контролишу уметнички
садржај и облик и прописују начела естетског вредновања.
Политички контекст друштва одређује неке услове књи
жевног стваралаштва. У овом раду подразумевамо уже зна
чење појма политика – као конкретна циљно оријентисана
активност практичног одлучивања у одређеној области јав
ног живота.12 У литератури јавна или практична политика
означава „све што влада одлучи да чини или да не чини”
у одређеној области јавног живота.13 Такозване јавне поли
тике се доносе у име јавности; иницира их одређено упра
вљачко тело и спроводе их јавна или приватна тела; то су
ауторитативне, управљачке и обавезујуће акције произ ашле

11 Аврамовић, З. (2008) Социологија и књижевност, Београд: Рашка
школа, стр. 49.
12 У ширем смислу, под појмом политика подразумева се политички си
стем неке заједнице, односно њен систем институција и норми. Термин
имплицира и процес артикулације одређених јавних интереса у једном
друштву и начин мишљења о њима, у чему партиципирају вршиоци вла
сти и сви појединци и групе који разматрају питања заједнице од општег
интереса.
13 Birkland, Th. A. (2015) An Introduction to the Policy Process: Theor ies,
Concepts, and Models of Public Policy Making, 3rd Edition. NY: Routledge
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из детектованих друштвених потреба и проблема, чији пла
нови садрже аргументе.14
Културна политика представља део јавних политика усред
сређен на питања јавног интереса и улогу државе у култури.
Експлицитна културна политика обухвата план програмског
и систематског одлучивања о питањима културног развитка
једног друштва и интервенције државе односно њених ор
гана којима се регулише јавни интерес у области културе.15
Савремене културне политике у друштвима европске демо
кратске традиције подразумевају дијалог међу различитим
секторима који су одговорни за развој културе – институци
је државе, професионална удружења, корпорације, цивилно
друштво и најшира јавност.
Политизација би, у том смислу, имала двојако значење:
1) процес прожимања области књижевног стваралаштва
идеологијом, вредностима и циљевима одређене политике
и 2) инструментализацију књижевног стваралаштва у циљу
остварења артикулацисаног политичког интереса. Питање
како на књижевну продукцију и књижевно стваралаштво
утичу друштвено-политичке промене размотрено је кроз
три идентификована периода у српској култури у раздобљу
од 1956. до 2015. године.

Политички контекст књижевне продукције у
периоду 1956–1990.
Први југословенски сајам књига, који је одржан у Загребу
1956. године, показао је главне карактеристике издавачке
делатности у Југославији после Другог светског рата. Прио
ритет су имали наслови тзв. друштвено-политичке и литера
туре за децу, затим белетристике и књига примењене наук е.
Темељне смернице издавачке политике у овом периоду по
стављене су у оснивању ове манифестације, са циљем: да се
јавност заинтересује за једну врсту робе – „која врши веома
значајну функцију у културном образовању”16; да се успо
стави и развија сарадња са издавачима широм света, наро
чито у превођењу дела светске књижевности, у чему није

14 Термин јавне политике потиче из енглеског језика (public policies) и
означава програмско одлучивање и спровођење одговарајућих метода и
инструмената у решавању проблема у одређеној друштвеној области:
привредне, здравствене, образовне, културне политике.
15 Драгићевић Шешић, М. и Стојковић, Б. (2007) Култура – менаџмент,
анимација, маркетинг (5. измењено и допуњено издање). Београд:
Клио, стр. 31.
16 Изјава потпредседника Савезног извршног већа ФНРЈ Родољуба
Чолаковића, Борба, 4. новембар 1956, стр. 6.
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било „скоро никаквих међународних веза”17, и да се сваком
појединцу пружи једнака прилика да оствари и усавршава
своје образовање („књига за свачији џеп”), и тако доступ
ношћу јевтине књиге омасови писменост народа. Културна
акција убрзо је дала одличне резултате. Већ следеће године
је забележено: „данас скоро да нема познатијег светског пи
сца који у нашој земљи није преведен или се сад не прево
ди”18, а до 1964. године, у 30 земаља и на 39 језика било је
објављено 625 дела југословенских аутора.19
У односу на тржишни, наглашаван је првенствено културни
и просветни карактер књиге. Покушаји скретања са курса
званичне културне политике: „књига има првенствено вас
питну функцију”, критиковани су од стране високих партиј
ских и државних функцион
 ера: „Има издавачких кућа које
под изговором рентабилности издају такве ствари које не
мају везе са културом и добрим укусом”20. У вези с одсту
пањем од политике квалитета потенцирана је одговорност
издавача.
У периоду друге половине педесетих година прошлог ве
ка у Југославији опажа се раст у књижевној продукцији.
Извоз југословенских књига и штампе, чија је вредност
1955. године износила 21.600 долара, до 1959. порастао је
на 220.000 долара (у 1960. години само у сајамским данима
премашен је овај износ). Увоз књига у посматраном периоду
се удвостручио: од вредности 660.000 до 1.340.000 долара.21
Шездесетих година прошлог века добар пласман су беле
жиле научне књиге, приручници и књижевност за децу, а
дела посвећена уметности и публицистици су заостајала. У
објављивању југословенских класика, лепе књижевности и
других уметности предњачиле су кооперације са иностра
ним издавачима. Упркос позитивним показатељима разво
ја издавачке делатности у Југославији из године у годину,
Сајам књига 1964. сигнализирао је зачетак неповољне ко
мерцијалне перспективе. Упоредо са позитивним тенденци
јама, почеле да се кристалишу и тешкоће које оптерећују
издавачку делатност. Планска привреда открила је другу
страну издавачке експанзије – неравномерно распоређену
17 Трајковић, П. (21. октобар 1956) Политика, стр. 10.
18 Изјава Свете Ђурића, директора „Нолита” и потпредседника Удруже
ња издавачких предузећа и организација Југославије, (2. новембар 1957)
Политика, стр. 8.
19 Милутиновић, И. (2015) Шездесет година Сајма књига у штампаним
медијима, Београд: Београдски сајам, стр. 17.
20 Чолаковић, Р. (22. октобар 1958) Политика, стр. 8.
21 Милутиновић, И. нав. дело, стр. 13.
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продукцију: од укупно 76 југословенских издавачких пред
узећа, само њих 11 је продуковало чак 75 одсто свих пу
бликованих књига. Издавачи су негодовали због привредне
реформе, пре свега због мера кредитне политике да се нај
дужи рок за издавачке кредите смањи са три на две године
одплате.22 Културно-политички радници закључили су да
издавачка делатност потребује реформу у погледу дугороч
нијих и ефикаснијих издавачких планова, боље поделе рада
у производном процесу, шире сарадње и боље организова
не продаје и тржишта. Оптимисти су у овоме видели при
лику за оживљавање селективније издавачке политике, која
ће вредност потврђивати не бројем наслова већ квалитетом
књижевне продукције. Међутим, убрзо се на Сајму књига
показала спремност издавача да учине уступке тржишту,
повлађујући лошем укусу који гарантује зараду. Комерци
јализација је тако почела да полако осваја поље издавачке
делатности, али је „невидљива рука тржишта” још увек би
ла далеко.23 Савезна конференција Социјалистичког савеза
радног народа Југославије била је у то време најмасовнија
друштвено-политичка организација која је деловала у СФРЈ
и остваривала велики утицај у креирању и спровођењу кул
турне политике етатистичко-партијског модела.
Нобеловац Иво Андрић је приликом свечаног отварања Сај
ма књига 1970. године указао на чињеницу да се „услед при
вредних и финансијских тешкоћа, на појединим местима
јављају застоји и поремећаји који ометају рад на издавању
добре књиге и њеном ширењу у што већи круг читалаца”,
и оценио да се ради о појави која „кочи већ постигнути на
предак и погађа моралне и материјалне интересе писца и
читаоца, па и заједнице као целине”.24 Власти су покуша
ле да ублаже финансијску кризу у издавачком сектору ре
структурирањем предузећа и успостављањем нових видова
сарадње са „неиздавачким” предузећима.
Издавачка делатност је седамдесетих година доследно сле
дила курс идеолошке матрице Комунистичке партије Ју
гославије и самоуправног социјализма. Од књижевника се
званично очекивало да се у својим делима супротстављају
„нарастајућим изолационистичким тежњама у културама ју
гословенских народа”.25 Културне манифестације имале су
недвосмислено политички задатак: „... међународни сајам
књига ове године има специфично обележје: у првом реду
22 Аноним, (21. септембар 1967) Борба, стр. 7.
23 Милутиновић, И. нав. дело, стр. 20.
24 Аноним, (23. октобар 1970) Политика, стр. 12.
25 Милутиновић, И. нав. дело.
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у вези са продубљивањем и развијањем чврстог културног
повезивања наше многонационалне средине, развијањем
самоуп
 равних односа, као и са општим перспективама раз
витка, формулисаним у Платформи за Десети конгрес СКЈ и
у новим уставима”.26 Друштвено-политички радници подр
жавају усклађеност југословенске издавачке делатности са
„новим уставним начелима и ставовима Десетог конгреса
СКЈ”, и у том контексту изражену тенденцију издавача да се
„самоуправно организују и удружују”.27 Истовремено, они
подстичу продукцију дела лепе књижевности и савремених
аутора марксистичке мисли.
Крајем седамдесетих година годишња продукција у Југо
славији износила је више десетина хиљада књига које су
штампане у тиражу од 85 милиона примерака. Југославија
се у том тренутку убрајала међу првих 10 држава света по
увозу стране литературе. Истовремено, југословенска изда
вачка предузећа суочавају се са падом тиража, повећањем
цена књига, отежаним извозом, несташицом хартије, поску
пљењем штампарских услуга. Карактер књижевног ствара
лаштва у Југославији на почетку девете деценије 20. века
био је и даље доминантно опредељен културном политиком
у којој је Савез комуниста деловао као неприкосновена сна
га друштва са задатком да подстиче развој књижевности.
Улога Савеза комуниста представљана је као „авангардна и
отворена за прогресивне идеје”, али истовремено обавезна
да негује „критичку селективност”: „(...) јер, у књигама ни
су садржане само добре, хумане, и нашој социјалистичкој
самоуправној и несврстаној заједници примерене поруке”.28
У духу изреченог навода, 1981. године је осуђена „Просве
тина” књига песама под насловом „Вунена времена” аутора
Гојка Ђога, који је том приликом и оптужен за кривично де
ло „непријатељске пропаганде”, а „Просвета“ запала у сло
жене околности пословања и управљања.29 Књижевно ства
ралаштво је правно, идеолошки и практично цензурисано,
са становишта пожељних политичких вредности и идејног
садржаја. Они писци за које је антидемократска политика
југословенског соцреализма послужила као изазов књи
жевне обраде, били би изложени јавним критикама и суд
ским процесима. У освиту сецесион
 истичких национализа
ма, званична културна политика доделила је књижевности
26 Аноним, (30. октобар 1973) Политика.
27 Изјава Душана Ичевића, члана Секретаријата Савезне конференције
ССРНЈ, (29. октобар 1974) Политика, стр. 14.
28 Изјава секретара Председништва Централног комитета Савеза комуни
ста Југославије, (27. октобар 1981) Политика, стр. 12.
29 Милутиновић, И. нав. дело, стр. 35.

206

ИРИНА МИЛУТИНОВИЋ
идеолошки задатак да афирмише „достигнућа свих наших
народа и народности (...) све што их зближава и спаја”.
Оспоравана књижевна уметничка дела третирана су као ар
сенал потенцијалних опасности „који теже да девалвирају
и оспоре тековине борбе (...) и темељна опредељења наше
револуције”30.
Издавачка делатност у Југославији осамдесетих година бе
лежи стагнацију и опадање. Проблеми се умножавају – од
неплаћених хонорара страним ауторима, преко гомилања
лагера књига, до укидања издавача који не успевају да по
слују рентабилно, од стране општинских бирократија које
у тим одлукама не траже мишљење асоцијације издавача и
књижара. Примедбе непопуларне са становишта партијске
етике и прагматике почињу одлучније да се артикулишу. У
јавном дискурсу и даље се наглашава витална идеолошка
функција књижевности у друштвеном развоју Југославије:
„Издавачка политика у нашем друштву треба да буде чврсто
заснована на идејној оријентацији наше револуције, и исто
времено, способна да подстиче стваралачку и хуманистичку
критичку мисао (...). Зато на таквој оријентацији треба да
буде заснована и наша укупна политика селективности, ка
да је ријеч о ангажовању друштвених средстава у издавачкој
делатности” – представио је Видоје Жарковић, високи пар
тијски руководилац, темељне одлике тадашње издавачке по
литике, и уједно антиципирао норме будућег развоја у овој
области културе – како у њеном програмском профилу, тако
и у погледу модела и услова финансирања.31
Међутим, у исто време, из редова професион
 алних удруже
ња најављује се нови начин промишљања у артикулацији
како културних тако и политичких интереса грађана. Гласо
ви критике идеолошке индоктринације у литератури најпре
се опрезно и двосмислено промаљају испод доктринарне
мартице: „има књига које својом искључивошћу, ускогрудо
шћу и окамењеношћу идеја њихових аутора (...) говоре саме
против своје садржине”... Потом се одлучније иступа у име
изворне мисије књижевног стваралаштва да се бори против
догматског мишљења – а за научну истину и против окошта
лих идеја прошлости, и то у име прогреса будућности.32 По
тенцирање одлучујућег значаја књиге „у слободном развоју

30 Др Миљан Радовић, члан Председништва ЦК СКЈ, на свечаном отва
рању 28. међународног сајма књига у Београду, (28. октобар 1983)
Политика, стр. 10.
31 Аноним, (25. октобар 1985) Политика.
32 Милутиновић, И. нав. дело, стр. 40.
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и еманципацији југословенских национ
 алних култура”33 по
стаје индикативно у либерализацији друштвено-политичког
контекста која се наговештава на маргинама југословенске
политичке сцене тога доба.
Финансијски положај издавачких предуз ећа је драматично
ослабљен до краја осамдесетих година.34 Упозорења о по
ложају издаваштва у Југославији, која су претходних година
долазила у опрезнијим формулацијама, прерастају у оштру
критику надлежних институција које су новим прописима
изједначиле издаваштво са другим привредним делатно
стима, а књигу са „робом широке потрошње”. Упркос томе,
владајућа економска политика није нудила алтернативу. Али
садржаји издавачких продукција почињу да се прилагођава
ју промени политичког амбијента. Нови наслови и садржа
ји, другачијим приступима и интерпретацијама старих тема,
критички преиспитујући друштвене вредности из блиске
прошлости и уједно оживљавајући дисидентске политич
ке личности које тако добијају своју историјску димензију,
почели су да нуде нове приступе табуизираним темама из
претходних деценија... Књижевна продукција почиње да се
ослобађа „идеолошких и историјских табуа”.35 У сумраку
једне епохе, примећена је и појава књига које су чудно жан
ровски одређене као „необичне”, а обрађују приповести о
чудноватим доживљајима, бићима и другим фикцијама.
Период од 1956. до 1991. године обележио је доминантан
утицај идеолошке матрице Комунистичке партије Југосла
вије на културну политику. Тај етатистичко-партијски модел
је од књижевних стваралаца, уредника и директора изда
вачких предуз ећа, захтевао да делују као друштвено-поли
тички радници. Издавачка предузећа су била у власништву
државне односно друштвене својине, дакле функционишу
ћи изван медијског тржишта. Књижевници и издавачи били
су једнако инструментализовани у служби спровођења је
динствене културне политике, која је, као апологија соци
јалистичких (касније и самоуправних) друштвених циљева,
прокламовала: неговање „братства и јединства свих народа
и народности”, величање тековина антифашистичке борбе
и социјалистичке револуције, култа Јосипа Броза Тита, по
дршку пројекту несврстаних, омасовљење писмености ста
новништва, развој културног живота и институција у свим
срединама – сеоским и урбаним широм земље, модерни
зацију у стилу „укорак са светом”, уз цензорску контролу
33 Врандечић, И. (24. октобар 1986) Политика, стр. 12.
34 Аноним, (22. октобар 1987) Политика, стр. 14.
35 Аноним (31. октобар 1990) Политика, стр. 15.
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књижевних садржаја. У оваквој констелацији књижевне
награде и друштвена признања су остављали по страни
естетске критеријуме вредновања. Међутим, упркос неде
мократском амбијенту (који је, истина, допуштао контро
лисан дисидентски израз), у посматраном периоду оства
рен је успешан и богат развој књижевног стваралаштва у
Југославији. Заснован на традицији националних култура и
усаглашаван с актуелним токовима у светској култури, он је
показивао отвореност за вредности мултикултуралног света
и за промене које је доносио технолошки развој.36 Књижев
но стваралаштво је из године у годину профилисало раз
вој национ
 алне културе као њен фундаментални чинилац.
У СФРЈ је званична кулурна политика у многим аспектима
била стваралачки подстицајна. О књижевним последицама
недемократске политичке власти, можемо рећи да су у исти
мах биле негативне (у сузбијању одређених књижевних те
ма и садржаја, цензури, ућуткивању и строгом проверавању
неподобних писаца) и позитивне (у подржавању вредности
културе лишених сваке тривијализације, подстицању кул
турних потреба грађана, афирмисању угледа књижевности
и њених стваралаца, пружању повољних ставралачких мо
гућности макар за оне ауторе који се нису отворено супрот
стављали интересима званичне политике).

Политичке промене, издавачи и књижевност
1991–2000.
Индикатори успешности издавачке делатности су варирали
зависно од политичких збивања и утицаја. У последњој де
ценији 20. века у Србији је разрушен самоуправни модел
друштвеног организовања и наступило је подржављење нај
већих издавачких предузећа. Нови закони којима се уређује
издавачка делатност омогућили су оснивање и приватних
издавачких предузећа. Овај искорак у погледу трансфор
мације власништва у култури најавио је успостављање ета
тистичко-тржишног модела културне политике.37 Увођење
приватног власништва и афирмација мањих издавача, омо
гућили су диверсификацију садржаја и програмских оријен
тација. Издавачи су почели постепено да се осамостаљују у
односу на институционални мејнстрим који је дефинисала
званична државна политика. Ова делатност почиње снажни
је да утиче на обликовање нових политичких и културних
вредности и ставова грађана.

36 Милутиновић, И. нав. дело, стр. 86.
37 Исто, стр. 87.
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Динамика књижевног старалаштва показује пад током рат
не 1991. године, који се огледа на Сајму књига кроз знат
но умањен обим продукције и број учесника у односу на
претходне деценије.38 На пултовима Сајма преовладавали
су наслови посвећени популарним политичким (ре)интер
претацијама, личностима и догађајима из српске истори
је и културе. Промена политичког контекста изнедрила је
нове књижевне теме. У таласу националног и религијског
освешћења, издавачка политика заступала је нове садржа
је, у којима је национални дух трагао за својим изворима,
враћајући се цивилизацијском уточишту источног наслеђа
(Византије и православља). Импресиван је број нових, ка
питалних дела о Византији и њеним културолошким утица
јима. Ове едиције уредници су представљaли као резултат
настојања да се обнови интересовање за изворишта српске
духовности. „Тако су, у култури која је преживела покушај
атеизирања, постали све заступљенији садржаји дуго поти
скиваног религијског феномена.”39 О томе сведочи књижев
на смотра 1991, већим бројем наслова из ове области. Поје
дини издавачи обнављају своје библиотеке из периода пре
Другог светског рата, мењајући однос према „оностраном”
(на пример, „Просвета” обнавља библиотеку „Каријатиде”
из периода грађанске Југославије, у којој публикује трећи
том „Историје религијских идеја” Мирче Елијадеа).
Оно што је одредило успешност издавачке делатности од
1992. до 1995. године, била је изолација од стране „међу
народне заједнице”, захваљујући којој је књижевно ства
ралаштво у Србији претрпело велике материјалне губитке.
Наступиле су године које су упамћене по ембаргу који је,
кроз низ политичких, економских и културних мера, део ме
ђународне заједнице предузео против нове државе Савезне
Републике Југославије (СРЈ). На старом континенту, дуге
демократске традиције, поново се у 20. веку догодило да
књиге нису могле прећи границу. Због чињенице да је спре
чена слободна циркулација књига и идеја, Унија издавача са
седиштем у Женеви, чији је Удружење издавача и књижара
Југославије члан, протествовала је код Унеска.
Криза у издавачкој делатности СРЈ одразила се најјсна
жније у 1992. години, а негативан тренд није поправљен
све до 1995. Економску и културну блокаду у овом перио
ду покушавали су да „пробију” власници издавачких кућа у
38 Као последица политичких сукоба, београдски Сајам књига бојкотовали
су 1991. године сви издавачи из Хрватске и Словеније, као и многи из
Европске заједнице, понајвише немачке, француске и италијанске изда
вачке куће.
39 Милутиновић, И., нав. дело, стр. 46.
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иностранству српског порекла. У тренутку када се учинило
да се издаваштво у Србији опоравља, а Сајам књига почи
ње да враћа некадашњи сјај40, догодило се ново урушавање
ове делатности услед НАТО бомбардовања СР Југославије
1999. године.
Нову поет ику на крају 20. века расветлио је у хуманистич
ком кључу књижевник и критичар Жорж Алдас, почасни
гост „куполе под блокадом”41: „Јуче је ваљало ратовати про
тив тоталитарних идеологија (...). Сада је, међутим, главна
препрека, пре свега, општа банализација живота, преимућ
ство економије: (...) веома је подмукло јер се не јавља као
декларисана идеологија, већ као унапред припремљени од
говор на потребе, које се подразумевају као строго матери
јалне. Ту је и та перверзија демократије која значи, на пољу
културе, власт већине, златно теле маса, чему увелико до
приносе медији, а посебно телевизија (...); ту је и један губи
так смисла који се исказује кроз једну глупу сакрализацију
фалш-културе... Против илузије спектакла (...) језик треба
схватити озбиљно. Јер онај ко не поштује језик, не поштује
ни бића. Оно што би требало да разгласимо је да смо сви
ми лишће једног истог стабла Човека. Ту се налази прави
смисао нашег залагања“.42
Ова епоха је завршена у духу политички мотивисаног ро
мантичарског заноса руског књижевника Александара Зи
новјева, приликом отварања 44. међународног сајма књига
у Београду: „Морамо постати заштитници западноев ропске
цивилизације која је озбиљно угрожена американизацијом”.43
Како било, култура књиге је у Србији претрпела велику
штету. Уручене књижевне награде, признања и похвале у
деведесетим годинама прошлог века верно одражавају до
минантан политички тренд. Уочавамо да многи од најис так
нутих српских писаца попут Борислава Пекића, Слобода
на Селенића па и Добрице Ћосића нису били заступљени
у главном току културне политике који су креирале нове
социјалистичке власти. Управљање у култури почиње да се
диверсификује и са друштвено-политичких организација и

40 После међународне изолације, у сајамским приредбама 1997. и 1998. го
дине учешће је узело 650 излагача, међу којима су били присутни гости
из 15 земаља света. То су били знаци опоравка.
41 Алдас је био први инострани књижевник у историји Међународног бео
градског сајма књига који је отворио ову манифестацију. То се догодило
под ембаргом 1993. године. Пре њега, ова част припадала је истакнутим
друштвено-политичким радницима и од 1988. године књижевницима.
42 (22. октобар 1993) Политика, стр. 17.
43 (20. октобар 1999) Политика, стр. 25.
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њихових идеолога постепено прелази на удружења уметни
ка и невладине асоцијације.

Књижевна продукција и
нова културна политика 2000–2016.
Беог радски сајам књига је већ 2000. године успео да вра
ти међународни углед и превазиђе успешност смотре из
1989,44 а издавачка делатност се преобукла у ново рухо и
њена продукција данас, упркос тешкоћама, показује добре
резултате. У периоду од 2000. до 2013. године, раст издавач
ке продукције у Србији кретао се од 11.074. до 16.448 на
слова (у 2008), после чега, са наступањем економске кризе,
продукција почиње да опада до 15.035 издања објављених у
2013. години.45 Према каталошком запису Народне библио
теке Србије, наведене бројке обухватају целокупну домаћу
издавачку продукцију, дакле све непериодичне и периодич
не публикације са ЦИП записом, од уџбеника, преко умет
ничке књижевности, белетристике, до часописа и магазина,
брошура. Књижевник Милован Данојлић је, отварајући Са
јам књига 2004. године, изнео податак: „Годишње се, пре
ма подацима Унеска, у нашој земљи објави око пет хиљада
наслова, док се у Француској, заштићеном забрану европ
ске културе и писмености, штампа око 45 хиљада наслова.
Узме ли се у обзир број становника у једној и у другој земљи
(о осталом да и не говоримо), закључујемо да наши издава
чи држе корак са обожаваном Европом...”.46 У 2015. годи
ни било је регистровано 238 издавачких кућа47, али и 7000
издавача укупно48.

44 Убрзо се догодила и значајна институцион
 ална промена – Беог радски
сајам књига стао је на „зелену грану” иницијативом Скупштине града
Беог рада која га је 2003. године узела под своје окриље, а организовање
приредбе поверила посленицима културе и књижевности (у мандатном
периоду), под руковођењем Савета (Одбора) Међународног беог радског
сајма књига и Београдском сајму као извршном организатору. До тада
је Београдски сајам био само издавалац простора Пословној заједници
(удружењу) издавача и књижара, која је била организатор приредбе, под
финансијским покровитељством издавача.
45 Преглед издавачке делатности у Србији за период 2000–2013, https://
www.nb.rs/pages/article.php?id=18606 (посећено 30. 6. 2016)
46 ( 20. октобар 2004) Политика, стр. 17.
47 Према конкурсу Министарства просвете, наук е и технолошког развоја
за откуп књига: https://www.nb.rs/pages/article.php?id=29186 (посећено
30. 6. 2016)
48 Од укупног броја регистрованих издавача, највећи део чине аутори-из
давачи са самосталним издањима, који имају исти правни статус као
предуз ећа, али се на тржишту појаве само једанпут; ова појава фиктивно
повећава број издавача на националном нивоу.
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На књижевну продукцију у Србији после 2000. године пре
судно је утицало неколико фактора: дигитална технологија,
која је пооштрила конкуренцију на тржишту књиге и суо
чила издаваштво са новим изазовима; заокрет економске
политике са тржишно-планске на либерално-тржишну, што
је пред комерцијалним изазовима подстакло уплив сенза
цион
 ализма у књижевну продукцију, и политичке друштве
не промене, сменом владајућег режима од стране блока
демократских странака.
Са политичким променама у Србији 2000. године наступи
ла је фаза демократско-тржишног модела културне полити
ке. То значи да се у периоду постсоцијалистичког развоја
(2000–2016) домаћи издавачки сектор суочава са проблеми
ма који нису до краја разрешени ни у друштвима зрелије
демократије. У транзиционој Србији наметнула су се два
правца промена у овој области: институционална и про
фесион
 ална трансформација у складу са европским стан
дардима.49 Поред ових промена, издавачку политику су у
последњем петнаестогодишњем периоду обележиле депо
литизација у садржају и програму књижевне продукције и
либерализација тржишта књиге. Као што нема политизације
у домену планске привреде и мешања државе у тржишне
односе, тако се више не препознаје ни амбиција политичара
да се баве процењивањем естетске вредности књижевности,
прописују њен садржај, пожељне стилске карактеристике и
жанровске правце.
Последица власничке трансформације негативно се одрази
ла на некада највеће издавачке куће у Србији, које су наци
онални и међународни културни миље обогатиле бројним
изванредним издањима, али је изнедрила и нова, приватна
издавачка предузећа, која својом продукцијом прате светске
научне и уметничке токове. Званична културна политика,
међутим, не садржи снажну потпору за лепу књижевност,
јер је удовољавање законима тржишта наметнуло већу за
ступљеност дела ниже естетске вредности. Демократиза
ција и либерализација уређивачке контроле нису довели
до просвећене културне политике. У актуелном културном
моделу прети да превлада трка за профитом, а индустрија
забаве да освоји поље издаваштва. Олигархија крупног ка
питала у издавачкој индустрији је и у глобалним оквири
ма произвела парадокс. Наиме, према доктрини либералног
капитализма, конкуренција роба и услуга на слободном тр
жишту подстиче њихов квалитет. У уметности (књижевно
сти) до тога није дошло, већ се догодио супротан ефекат –
49 Милутиновић, И. нав. дело, стр. 87-88.
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непланска производња изнедрила је мноштво дела која ни
жим квалитетом и лишена естетских вредности повлађују
укусу шире читалачке публике. Профитна мотивација изда
вача умањује улагања у опрему и производњу, обраду тек
ста и ауторска права; дакле, испоставило се да економски
концепт слободног тржишта примењен у култури обара ква
литет књижевне продукције. Када се занемари естетска ди
мензија књижевног дела и оно сведе на робу, онда се укида
специфична дихотомија његове природе и препушта тржи
шту као потрошна роба. У таквим условима не може да из
ненади чињеница да је у 2015. години најпродаванија књига
на Беог радском сајму књига био модни приручник за тинеј
џерке чији је аутор једна блогерка. Неко би могао да брани
овакву појаву тезом да је на слободном тржишту недопу
стив државни интервенционизам; међутим, да ли се књи
жевно стваралаштво сме лишавати једне своје димензије,
какве педагошке и културолошке последице такве политике
могу бити, и чија је дужност да се стара о овим питањима?
На Сајму књига који је отворио пре 11 година, књижевник и
академик Љубомир Симовић поменуо је „застрашујућу ре
дукцију наших културних потреба” и анализирао положај
књиге у контексту савременог друштва и његових цивили
зацијских одлика: „Ситуација у којој се књига данас налази
представља својеврстан оксиморон: што се књиге мање чи
тају, то се све више пишу и штампају; књигу не уништава то
што неће да је штампа нико, него је убија то што је штампа
свако (...)”.50 Дакле, није спорна чињеница да је производ
ња књига била прва културна индустрија,51 а да су дигитал
не перформансе штампарске технологије омогућиле такву
брзину и увећање тиража који су ову индустрију начинили
уносним бизнисом.52 Међутим, одговорна културна полити
ка мора да укључује свест о негативним последицама трет
мана књиге као робе која има првенствено тржишну вред
ност, чија је производња усредсређена на увећање профита
и због тога оријентисана претежно на забаву. Стимулаци
јом овакве праксе, духовни потенцијали друштва се жртву
ју у име „инструменталног ума” тј. политичке и економске
инструментације културе.53
50 Аноним, (26. октобар 2005) Политика, стр. 17.
51 Бригс, А. и Кобли, П. (2005) Увод у студије медија, Беог рад: Клио,
стр. 39.
52 Са критичког становишта Хоркхајмера и Адорна, културна индустри
ја имплицира појаву такве културе која се ствара на темељу модерне
технике.
53 Horkheimer, M. i Adorno, Th. (1989) Dijalektika prosvjetiteljstva: filozofijski
fragmenti, Sarajevo: „Veselin Masleša” – „Svjetlost”.
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Овде је прилика да се укаже на негативно лице политизације
у савременој српској књижевној продукцији. Демократски
је допустиво да званично дефинисана културна политика у
једном друштву има своје присталице али и опоненте. Од
носи између политике и културе у домаћем јавном дискур
су почели су да „еволуирају” у правцу демократизације,
али парцијални политички интереси још увек нису сасвим
уклоњени из области издаваштва. Испод декларативног и
манифестног плана културне политике неретко се прикри
вају различити политички или пословни интереси поједина
ца. Непомирљивост политичких струја после 2000. године
најпре је била изражена између новооснованог и старијег
удружења издавача, кроз спекулације о проневереном нов
цу, одговорностима за пропусте у претходним годинама,
успешности на сајамским приредбама, и другом.54 Полити
зација у смислу инструментализације културних производа
од стране интересних група које су блиске са вршиоцима
власти или политичким партијама никада није престала, па
ни после увођења демократских закона којима се регулише
област културе у Републици Србији. Састави Одбора (Саве
та) Међународног београдског сајма књига могу да буду ин
дикативан пример за ову тезу. Такође, у структури жирија за
додељивање сајамских награда издавачима, уочава се при
суство утицаја различитих политичких протагониста. Ова
тела су после 2000. године професионализована и ослобо
ђена заступљености директних представника одређене по
литичке организације који спроводе контролу тзв. идејног
садржаја. Међутим, неки облици софистицираног притиска
из сфере политике и бизниса увек су присутни као претња
да јавни интерес у култури буде угрожен парцијалним.

Закључак
У условима често ненаклоњеним књизи – почев од привред
них, преко економских односно тржишних, до друштвенополитичких и идеолошких напетости, књижевна продукци
ја у српској култури је показивала особену виталност. Изда
ваштво се из године у годину потврђивало као специфична
делатност, која је прилагодљива културним потребама као
и друштвеним захтевима. Од 1956. године, када је основан
и одржан први југословенски сајам књига, до данас, издва
јају се три етапе књижевног развоја које су детерминисане
сплетом особених чинилаца: политичким и економским си
стемом, нивоом друштвеног развоја, културним наслеђем,
традицијом и културним потребама. Три модела културне
(издавачке) политике са својим посебним карактеристикама
54 Милутиновић, И. нав. дело, стр. 56-58.
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датирају: од 1956. до 1991. године (етатистичко-партиј
ски и његов јединствени израз у Југославији – социјалносамоуп
 равни модел); од 1991. до 2000. (етатистичко-тржи
шни модел) и од 2000. до данас (демократско-тржишни мо
дел). У свим наведеним периодима могуће је идентификова
ти одређени степен политизације на положај књижевности
у друштву и књижевну продукцију. Међутим, друштвенополитичке прилике, уколико и препоручују или чине мо
гућим неке естетске форме, саме естетске вредности не
одређују. Овим се закључује прва хипотеза.
Друга хипотеза се наслања на традицију тоталитарних дру
штава у 20. веку. Репресивне владавине су пружале повољне
стваралачке могућности оним књижевницима који су сво
јевољно или под принудом прихватали захтеве политике у
својим делима. Такође, многа дела врхунске естетске вред
ности настала су управо у отпору тоталитарној владавини.
Чак је у неким антидемократским владавинама књижевно
стваралаштво било „естетскије” него у демократским дру
штвима (Де Токвил). У српском друштву политичка власт
никада није досегла ниво тоталитарне организације каква је
била заступљена у совјетском соц-реализму или немачком
соц-национализму, али се у погледу књижевне динамике уо
чава сличан образац. Ауторитарно ограничавање политич
ких слобода и права и књижевна динамика у српској култури
реалног социјализма били су обрнуто пропорционални.
Демократски политички напредак не подржава нужно раз
вој уметничких вредности. Парадокс је изражен у чињеници
да је конкурентност на либералном тржишту књиге учини
ла супротно од очекиваног подстицања квалитета – а то је
слабљење естетског потенцијала једне књижевности. Овим
се аргументује трећа хипотеза. Једно од објашњења може
мо тражити у специфичној природи („књижевносности”)
књижевне уметности – естетска дела могу бити подложна
инструментализацији, али то није њихова нити највећа ни
ти једина вредност. Вредност књига која се мери величином
публике односно купаца и ширином друштвеног или поли
тичког утицаја није компатибилна са естетском вредношћу,
коју препознаје малобројна елита образованих и компетент
них појединаца. Раслојеност једног друштва одражава се и у
раслојености његовог естетског укуса. Зато ни политизација
као уплив власти у књижевну продукцију ни тзв. слобoдно
тржиште, које по природи тежи укрупњавању власништва и
капитала, не гарантују продукцију књижевних дела естетске
вредности.
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POLITICIZATION OF LITERARY PRODUCTION
THROUGH THE PRISM OF THE BELGRADE BOOK FAIR
Abstract
Impacts of different models of cultural policies on the development of
publishing and literary production in the national culture were reviewed
in the paper. The aim of the research was to identify the main models
and results of politization of aesthetic works production in the Serbian
literature. Research framework was the review of publishing production
in the cultural event – Belgrade Book Fair from its establishment in
1956 to this date. The following research hypotheses are proven by
appropriate scientific methodologies: 1. It is possible to identify three
models of cultural policies in development of publishing, with their
specific characteristics in different socio-historical periods of the recent
Serbian culture. 2. The model of cultural policy in the period of selfmanagement/socialism did not restrict development of publishing; on
the contrary, the dynamics of literary art has been inversely proportional
to the political limitation of freedom and rights in this period. 3. The
success of democratic and market model of publishing policy does not
guarantee the quality and the aesthetic value of literary works.
Key words: publishing, cultural policy, literature, politization of
aesthetics, The International Belgrade Book Fair

218

ИСТРАЖИВАЊА

Мирко Ковачевић, Трагом записа,
комбинована техника, 70x50 цм, 1998.

ТАМАРА ОГЊЕВИЋ
Артис центар, Београд
              DOI 10.5937/kultura1652221O
      УДК 392.8(497.11)”04/14”
    316.75(497.11)
904:642.732.23(497.11)”04/14”
оригиналан научни рад

ЗЛАТНЕ ВИЉУШКЕ ИЗМЕЂУ
МИТА И СТВАРНОСТИ
ПРИБОР ЗА ЈЕЛО И
КУЛТУРА ОБЕДОВАЊА У
СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ У
СВЕТЛУ ГАСТРОХЕРИТОЛОШКИХ
ИСТРАЖИВАЊА
Сажетак: Златне виљушке које је наводно користио велики жупан
Србије Стефан Немања на банкету приређеном у част Фридриха
I Барбаросе, цара Светог Римског царства, у Нишу 1189. године,
одавно су парадигма романтичарског схватања боље, славније и
узвишеније прошлости. Луксузни, скупоцени део прибора за обедо
вање, Немањине виљушке временом су прерасле у својеврсни дру
штвени феномен, симбол за владара профињеног укуса и изузет
них манира, али и метафору националне изузетности. Овај рад
настоји да комплексном гастрохеритолошком методом сагледа
својства, место, намену и симболизам виљушке у српској култу
ри обедовања средњег века истражујући најразличитије доступне
изворе од ликовних представа, преко археолошких налаза до књи
жевних, историјских и других референтних садржаја с посебним
освртом на владарску трпезу и гастродипломатију.
Кључне речи: виљушке, култура обедовања, средњи век, гастро
херитологија, гастродипломатија, владарска трпеза

221

ТАМАРА ОГЊЕВИЋ
Прича1 о раскошној гозби у Нишу 1189, коју је велики жу
пан Србије Стефан Немања (1168-1196) наводно приредио
свом еминентном госту Фридриху I Барбароси (1155-1190),
цару Светог Римског царства, једна је од оних историјских
епизода које су у познијој српској традицији континуирано
дотериване и преобликоване маштовитим допунама припо
ведача. Дотериване толико да је тешко раздвојити историј
ску грађу од мита, а поготово када се има у виду да нас о
овом сусрету обавештавају искључиво византијски и не
мачки извори2, док га Немањини синови и биографи Сава
и Стефан Првовенчани не помињу. Оновремени извори су
пре свега фокусирани на мотиве српског владара да срет
не и раскошно угости најмоћнијег владара европског запада
на његовом путу ка Светој земљи у часу када овај предво
ди крсташе у њиховом трећем походу за ослобађање Светог
гроба од неверника. Истовремено, српско предање највећу
пажњу посвећује културним разликама између двојице вла
дара који сходно правилима дворског протокола – седају за
исту трпезу. И док је циљ немачких хроничара који прате
Барбаросу у Трећем крсташком рату, да исцрпно опишу сам
поход, а византијског аутора, савременика наречених исто
ријских збивања, да укажу на превртљиву и непоуздану
природу српског владара, позније српско виђење овог изу
зетно важног догађаја, има за циљ да покаже колико су Ср
би културно били напреднији крајем 12. века у односу на
Немце тог доба.3 Такво полазиште недвосмислено указује
1 Овај рад је део обимнијих истраживања у оквиру пројекта Живети про
шлост – Cрпска средњовековна гастрономија, чији је носилац Артис
центар из Београда, а покровитељи Министарство културе и информи
сања Републике Србије и Национални комитет Међународног савета
музеја (ICOM). Пројекат је покренут 2010. године од када је истражено
више стотина ликовних представа, археолошких налаза и референтних
писаних извора на тлу Србије и Европе
2 О Немањином сусрету са Фридрихом међу византијским ауторима је пи
сао, и то уопштено, Никита Хонијат, који је у поменуто време био упра
витељ Филипопоља (Пловдив) и учествовао и сам у преговорима Исака
II Анђела са немачким владарем. Хонијатова запажања са одговарају
ћим коментарима Ј. Калић погледати у: (1966) Византијски извори за
историју Југославије IV, Београд: Византолошки институт САНУ, стр.
154-155. Међу немачким хроничарима то су пре свега каноник Тагено
из Пасауа и његов настављач Анзберт чија су дела Historia de expeditio
ne Friderici imperatoris и Historia peregrinorum публикована у: Chorust,
A. ed. Qellen zur geschichte des kreuzzuges Kais er Fried richs I, ed. Chroust,
A. (1928) Berlin: Berolini. У Барбаросиној пратњи се налазио и епископ
Пасауa Диетполд чија је Chronicon magni presbiteri публикована у (1928)
Annales Colonienses maximi, Monumenta Germaniae Historica, Scriptore
srerum Germanicarum, XVII, Berlin: Berolini.
3 24 Sata, HAARP, nebeski narod i zlatne kašike: Ovo su najluđi mitovi u koje
Srbi i danas veruju na 24 Sata online http://www.24sata.rs/haarp-nebeski-na
rod-i-zlatne-kasike-ovo-su-najludi-mitovi-u-koje-srbi-i-danas-veruju/14102,  
30. jun 2015, 14. jul, 2016; Feffer, Ј. On the Margins in Serbia on John Fef
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да је легенда највероватније настала неколико стотина го
дина након стварног догађаја, у време у коме се обликује
Европа нација, односно у часу у коме отпочиње својеврсно
културно и политичко такмичење међу народима Старог
континента4. На тој јако иделизованој слици пуној нескри
веног националног поноса, засада анонимни творац легенде
одабрао је необичан предмет, такорећи тривијалну ситницу,
којом ће нагласити изванредно висок културни ниво творца
самосталне средњовековне српске државе и родоначеника
најславније српске династије – виљушку!
Задивљујуће је како један утилитарни предмет малих димен
зија, према легенди начињен од племенитог метала, може да
упливише на колективни осећај важности читавог народа.
Немањине златне виљушке и данас служе као „аргумент” да
су Срби јели златним прибором у тренутку док су Немци је
ли прстима, како то иначе чине сви варвари према модерним
схватањима културе обедовања5 (слика 1). Потреба за овим
поређењем, али и подсећањем, поготово постаје снажна у
процесу евроинтеграција у којем се Немачка намеће као ли
дер осталим члановима Уније, као и народима који претен
дују да у њу уђу, диктирајући правила понашања. Мотиви за
оваква подсећања на наводне цивилизацијске разлике међу
Србима и Немцима пре више од осам векова могли би бити
повод за израду једне психолошко-антрополошке студије,
што није циљ овог рада у чијем средишту се налази упра
во виљушка као предмет унутар културе обедовања који би

fer blog http://www.johnfeffer.com/on-the-margins-in-serbia/, October 8th,
2012, July 14th, 2016; Vesti, Srbi i mitovi – Od Kraljevića Marka do Boška
Buhe na Vesti online http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/111568/Srbii-mitovi-Od-Kraljevica-Marka-do-Boska-Buhe-2, 20. Januar 2011, 14. jul
2016; Južene vesti, Godišnjica važnog događaja na Juzne vesti online http://
www.juznevesti.com/Drushtvo/Godisnjica-vaznog-dogadjaja.sr.html,
27.
jul 2010, 14. jul 2016 – Наведени су само неки од бројних извора међу
којима предњаче високотиражни медији у Србији, али причу о виљу
шкама доноси и Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Републике Србије у оквиру своје званичне презентације за Expo 2015 у
Милану, види Serbia EXPO 2015 Milano, Taste Food. Feel Life. Ministry
of Trade, Tourism and Telecommunications Sector for Bilateral Economic
Cooperation http://www.serbiae xpo2015.rs/hrana-kultura-istorija/?lang=en,
April 2015, July 14th, 2016.
4 Да би се утврдила генеза и време настанка ове популарне легенде нео
пходно је предузети посебна истраживања која нису била предмет овог
рада.
5 Схватање манира за столом мењало се временом, а конзумирање хране
прстима сматрано је друштвено прихватљивим, па и пожељним векови
ма, видети: Wilson, B. (1999) Consider the fork: A History of how we cook
and eat, Basic Books: New York са старијом литературом, као и: Sonnen
feld, A. ed. (1999) Food: A Culinary history form Antiquity to the Present,
Penguin Books: London, са старијом литературом.
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могао указати на читав низ гастрохеритолошких6 слојева,
осветљавајући на тај начин много комплекснију слику пре
свега владарске трпезе у њеном културно-политичком, а пре
свега гастродипломатском7 контексту.

Слика 1 Виљушка и кашика од злата, рановизантијска
уметност,прва половина 4. века, Уметнички музеј, Кливленд

Слика 2 Римска виљушка,1-4. век, 
Метрополитан музеј, Њујорк
6 Појам гастрохеритологија употребљен је први пут 2010. године у окви
ру интердисциплинарног, научно-уметничког пројекта Живети про
шлост – српска средњовековна гастрономија чији сам аутор и руково
дилац од 2010. године, а у циљу да се дефинише синтетичко повезивање
различитих научних метода у процесу истраживања историје хране и
културе обедовања у прошлости. Метод је у више наврата образлаган у
оквиру предавања и експерименталних реконструкција у земљи и ино
странству. У јуну 2014, на Трећем Унесковом конгресу о гастрономском
наслеђу и културном развоју, одржаном у Барселони (Шпанија), гастро
херитологија је уврштена у Унескову декларацију из Барселоне и међу
народно препозната као нова научна метода. О гастрохеритологији као
новој, синтетичкој научно-истраживачкој дисциплини видети: Огњевић,
Т. (2014) Гозба: Огледи о гастрономији српских земаља у средњем веку,
Гозба св. 19, Артис центер, Галерија науке и технике САНУ: Београд,
стр. 7
7 Појам гастродипломатија употребљен је први пут почетком 21. века са
циљем да дефинише улогу хране као носиоца културних порука, а у
сврхе дипломатске медијације. Први пут је поменут у вези са нарочи
тим пројектом владе Тајланда, а онда је примењен у више пројектних
иницијатива на Далеком истоку и у Сједињеним државама. На промо
цији појма и његовој практичној примени у дипломатији највише су ра
дили Пол Роковер и Самјуел Чапл-Сокол. Више о гастродипломатији
видети Chapple-Sokol, S. (2013) Culinary Diplomacy: Break ing Bread to
Win Hearts and Minds, The Hague Journal of Diplomacy, Volume 8, Issue 2,
Leid en:Brill, р. 161-183.
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Слика 3 Виљушке, 8-9. век, Иран, Лувр, Париз

Слика 4 Виљушка са иницијалима, сребро, 
Француска 16. век, Метрополитан музеј, Њујорк

Зашто је виљушка толико важна?
Виљушка је најмлађи део прибора за обедовање.8 Најпре
коришћена као помагало при кувању, поготово у припре
ми већих комада меса, виљушка је размерно касно почела
да се употребљава у непосредној конзумацији хране. Иако
је срећемо у прибору античких Римљана (слика 2) и међу
Арабљанима у периоду од 7. до 9. века (слика 3), на запад
ноев ропској сцени виљушка ће се појавити као саставни део
прибора за   обедовање отменог света, а пре свега владара
почетком 16. века (слика 4), а да би тек 18. век донео ва
жне промене у култури обедовања. У 19. веку ће се појави
ти комплексни протоколи када је реч о начину постављања
стола, бројном прибору за обедовање свих облика и вели
чина, те захтевном концепту познавања редоследа и начина
употребе нарочито када је реч о виљушкама, тако да настаје
психо-социјални феномен познат као „неур оза виљушке”,
најчешће проузрокован страхом од недовољног познавања
употребе различитих виљушки што би јавно неопростиво
компромитовало личност која тежи да се промовише у отме
ном друштву.9 То је и време у коме ће и дефинитивно бити
нормирана пракса да се виљушка користи као део прибора
којим ће се чврсто прибости комад меса или поврћа како би
били ситно исецкани пре него што буду принесени устима
у даљем процесу конзумације.10 У међувремену, на релацији
од древног Египта и високо развијених цивилизација Старог
века, па до предвечерја Француске револуције, виљушка за
8 Willson, B. (2012) Consider the fork: A history of how we cook and eat, New
York: Basic Books, р. 190.
9 Исто, стр. 188-190.
10 Исто, стр. 66.

225

ТАМАРА ОГЊЕВИЋ
обедовање је најчешће коришћена да би се њоме јели компо
ти, ушећерено воће и друге посластице. Наиме, била је иде
ална да се комад воћа из компота извуче из керамичке тегле
у коју је ова врста посластица најчешће сервирана. Ова при
марна намена виљушке најдиректније је утицала на неке до
витљиве изумитеље позног средњег века који су се досетили
да унутар истог комада прибора споје виљушку и кашику,
па је виљушка коришћена за напред описану радњу вађења
воћа из тегле, док је кашика употребљавана за елегантно је
дење компота или сулца у коме је воће конзервирано.11 Био
је то диван начин да се избегне неукусно сркање из посуде
и неспоран показатељ развоја европске културе обедовања.
Прихватање виљушке у западноев ропској култури обедова
ња није, међутим, био једноставан процес. Шта више, ис
траживачи историје хране и културе обедовања на западу
још не могу да се усагласе да ли је прве виљушке на неки
западноев ропски двор донела принцеза Теоф
 ано, супру
га Отона II (973-983), 927. године12 или је то била Марија
Аргир, братаница Василија II (976-1025), супруга Ђованија
Орсеола, сина млетачког дужда Пјетра II (991-1009), 1004.
године.13 Византијске виљушке од племенитог метала, по
менуте у оба случаја, јављају се у склопу свадбених цере
монијала од којих се једна одиграла у Риму, приликом које
нећака василевса Јована I Цимискија (969-976) и званично
на Ускрс 972. године постала прва византијска принцеза
удата за неког западњачког владара, док се друга Византин
ка високог рода удала у Цариграду неку деценију касније.
Виљушке, коришћене на свадбеним гозбама обе принцезе,
изазвале су контроверзне утиске. Док су, наводно, будући
поданици царице Теофано били импресионирани,14 Венеци
јанци су према каснијим коментарима били уздржани, па и
злуради.15 Наиме, када само три године касније куга покоси
Марију Аргир и њену венецијанску породицу, у црквеним
круговима ће настати прича да је горда странкиња кажњена
због претеране рафинираности, јер је користила виљушку
наместо богомданих прстију.16
11 Исто, стр. 192.
12 Davids, A. Marriag e negotiations between Byzantium and the West and the
name Theophano in Byzantium, in: The Empress Theophano: Byzantium and
the West at the turn of the first millennium (1995), Cambridge: Cambridge
University Press, р. 99-120.
13 Ward, C. The Uncommon origins of the common fork on Leite’s Culinaria
http://leitesculinaria.com/1157/writings-the-uncommon-origins-of-the-com
mon-fork.html, May 6th, 2009, July 14th, 2016
14	 Davids, A. нав. дело, стр. 90-120.
15	 Ward, C. нав. дело.
16	 Willson, B. нав. дело, стр. 191.
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Шест векова касније виљушке су још увек предмет поруге
на европском западу. У свом делу Острво хермафродита,
објављеном 1605, француски сатиричар Томас Артус исмева
дворјане Анрија III због, за ондашња схватања, несхватљиве
употребе виљушака, наглашавајући да им је драже да сво
је усне додирују виљушкама него прстима, те да исто чине
и са месом.17 За Артуса виљушка није само необична, она
је опсцени предмет који користе подједнако опсцени људи.
Истовремено, становници Апенинског полуострва користе
увелико виљушке које се показују као згодно помагало за
једење шпагета, резанаца и других облика тестенине тако
популарне у италијанској традиционалној кухињи.18 Томас
Корјате, енглески путописац, описаће 1608. године ову ита
лијанску праксу коришћења виљушке,19 али и занимљиво
схватање Италијана из епохе барока да немају сви људи под
једнако чисте прсте како би њима додиривали храну.20 Кор
јате је и у Енглеској наставио да користи виљушку у часу
док је његова владарка, Елизабета I, иако у поседу дезерт
них виљушки, користила прсте како би се послужила воћем
из компота или колачима.21 Било је потребно више од једног
века након Коријатеове посете Италији да виљушке постану
незаобилазни део прибора за обедовање како у Енглеској,
тако и у читавој западној Европи.
Сви наведени елементи, хипотетички гледано, указују да
би евентуално коришћење виљушки за трпезом великог жу
пана Србије крајем 12. века у Нишу могло бити у најмању
руку шокантно за његове немачке сатрпезнике. Немамо, на
име, никаквих података о томе да је добра пракса принцезе
Теофано ухватила корена у германској свакодневици, дочим
се отмене виљушке од племенитог метала са украсима од
горског кристала, попут оне пронађене у Горњој Рајни (Не
мачка), срећу тек у 16. веку (слика 5). Ипак, виљушке нису
непознате српским владарима и властели средњег века о че
му нас обавештавају пре свега писани извори који говоре

17 Исто.
18 Robaro, G. (2013) Culture of the fork: A brief history of everyday food and
haute cuis ine in Europe, New York: Columbia University Press, р. 14-18;
Capatti, A. and Montanari, M. (1999) Italian Cuis ine, A cultural history, New
York: Columbia University Press, p. 53.
19 Монтанари као извор наводи дело Паскуалеа Маркезеа L’invenzione
della forchetta из 1898. у коме се докуметновано тврди да је употреба
виљушке у конзумацији хране до 1581. године била усвојена у читавој
Италији, видeти: Capatti, A. and Montanari, M. нав. дело, стр. 137.
20 Willson, B. нав. дело, стр. 193.
21 Исто.
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о српским владарским депозитима у Дубровнику.22 Појам
пирун иза кога се најчешће крије виљушка у средњем веку
изведен је из грчке речи πειρουνιον.23 У зависности од локал
ног изговора грчки оригинал је интерпретиран као перуни
(Албанија), пирон (Венеција) или пирун (Далмација и зале
ђе). Сам термин недвосмислено сугерише и византијско по
рекло виљушке на тлу српских земаља у средњем веку. Још
увек представља непознаницу, кад је она тачно ушла у упо
требу у средњовековној Србији, да ли је стигла директно из
Византије или, што је вероватније, околним путевима преко
италијанског копна и приморских градова јужног Јадрана.24
Међутим, несумњиво је да су се са њом српски великаши
могли срести   већ у раном средњем веку као гости, таоци
или заробљеници у Цариграду, или путници-ходочасници и
трговци у јужној Италији, те да је могла постати саставни
део владарског свечаног обеда крајем 13. века, када током
Милутинових великих освајања започиње и свеобухватна
византинизација српског двора.25 Иако засада о томе нема
сведочанстава у познатим писаним изворима из предметне
епохе, посредно нам о занимљивом статусу виљушке говоре
ликовне представе и археолошки налази.

Слика 5 Виљушка од сребра и горског кристала, 
Горња Рајна 16. век, Метрополитан музеј Њујорк

На западном зиду унутрашње припрате Богородичине цркве
у манастиру Студеница насликана је несвакидашња фреска
с мотивом Тајне вечере (слика 6). За раскошним овалним
22 Јиречек, К. и Радонић, Ј. (2004) Историја Срба: Културна историја, Књи
га II, Пирот: Pi-press, стр. 235
23 Исто.
24 Минијатура са представом гозбе чула настала у бенедиктинском само
стану Монтекасини у 9-10. веку приказује двојицу мушкараца који обе
дују. Један од њих користи виљушку. Видети: Cavalier e, C. M. Occhia
li, bottoni e altre invenzioni mediev ali...на http://ilmanoscrittodelcavalier e.
blogspot.rs/2015_06_01_archive.html, June 1st, 2015, July 14th, 2016.
25 Благојевић, М. (1989) Србија у доба Немањића: Од кнежевине до
царства 1168-1371, Београд: ТРЗ Вајат, ИРО Београд, стр. 139-140.
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столом чија плоча је направљена од најфинијег мермера, по
лукуружно распоређени седе апостоли тако да гравитирају
од Исуса Христа на левој страни ка Светом Петру на десној.
Мирни ритам композиције на којој је свакој личности да
та аутентична карактеризација лика, оживљавају наглашени
покрети двојице присутних. На левој страни је Јована Бого
слов кренуо да наслони главу на груди Христа, који у јед
ној руци држи обредни хлеб-нафору, док другом благосиља
купу с вином која је постављена испред њега. Истовремено
Јуда Искариотски, насликан у средишту композиције, сме
лим покретом граби рибу из чиније занимљивог облика ко
ја доминира столом достојним владара. И Христ и апостол
Петар, насликан у часу када се спрема да ножем засече у
округли хлеб, седе на високим столицама налик престоли
ма са нарочитим подметачима за ноге. Но, оно што највише
привлачи поглед на овој занимљивој, изузетно насликаној
фресци јесу – виљушке. Чак два типа виљушака са два и три
зупца готово разметљиво штрче међу хотимично распоређе
ним репама и комадима хлеба.

Слика 6. Тајна вечера, унутрашња припрата 
Богородичине цркве у Студеници, 
почетак 13. века, обновљено 1568. године

Тајна вечера из унутрашње припрате Богородичине цркве
у Студеници јединствена је појава међу српским, али и ви
зантијским, па и западњачким средњовековним ликовним
представама ове популарне теме, управо због виљушки које
видимо на трпези. Сликарство унутрашње припрате с по
четка 13. века обновљено је 1568. године, када је предузета
прва велика рестаурација Богородичине цркве у Студеници.
Досадашње анализе старијег и млађег сликаног слоја ука
зују да су игуман Симеон и ондашње студеничко братство
настојали да у другој половини 16. века с једне стране поно
ве првобитни стилско-иконографски образац, али и да дода
ју одређене елементе којих у ранијем живопису није могло
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бити.26 У том смислу, и фреска Тајне вечере из Студенице
одсликава знатно старију схему у оквиру које виљушке, иа
ко изузетне по себи у иконографском смислу, ипак ствара
ју извесну недоумицу. Да ли су оне заиста део првобитне
фреске или представљају додатак из 16. века?

Слика 7 Тајна вечера, црква Светог Ђорђа, 
Кремиковски манастир, Бугарска, 16. век

Сличан иконографски образац са елементима познијих
стилских утицаја својствених византијској уметности епохе
Палеолога27, али и са представом велике трозубе виљушке
усред необичног обиља хране на столу Тајне вечере може
се видети у цркви Светог Ђорђа, у Кремиковском мана
стиру надомак бугарске престонице Софије (слика 7). чије
најстарије сликарство се датује у сами крај 15. века. Међу
тим, виљушка на овој фресци је прибор за сервирање, а не
конзумирање хране на шта указује и њена величина и место
на коме се налази на столу. Иако неуобичајена у иконограф
ском смислу она је рефлекс културног обрасца који се може
пратити већ од фараонског Египта, а који подразумева кори
шћење виљушке у сврху кувања и сервирања хране.28 Форма
и место двозубих виљушки на студеничкој фресци сугери
шу употребу виљушки у сврху конзумације хране. Две дво
зубе виљушке у пару с ножевима оштрог врха насликани су
испред Христа и апостола Петра на начин како се поставља
прибор за обедовање, док се велика трозуба виљушка, очи
гледно у функцији справе за сервирање јела, налази у сре
дини стола. Управо овакав начин, очигледно индивидуалног
26 Тодић, Б. (1986) Фреске у манастиру Студеница, Беог рад: Књижевне
новине, стр. 42.
27	 Апостоли окренути леђима посматрачу, ликови дати у профилу, живах
на распричаност читаве представе типична је за сликарство 14. и 15.
века, видети: Лазарев, В. Н. (2004) Историја византијског сликарства,
Београд, стр. 156-188.
28	 Willson, B. нав. дело, стр. 190.
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постављања прибора за обедовање могао би, а на основу
познатих образаца из средњовековне културе обедовања да
нам сугерише да су и виљушке и ножеви познији додатак на
студеничкој фресци. Наиме, пракса заједничког коришћења
чаша, тањира и прибора за обедовање задржала се све до 16.
века у европској култури обедовања.29

Слика 8 Виљушке од сребра и корала, Венеција 16. век,
Институт за уметност, Минеаполис

Слика 9а Гвоздене, двозубе виљушке из Сопоћана, пре 1690,
Музеј Рас, Нови Пазар (фото: Т. Огњевић)

Најстарије информације везане за виљушке у власни
штву српских владара и властеле потичу из прве половине
15. века.30 Међу наведеним предметима најексплицитни
ји је опис прибора за ручавање Стјепана Вукчића Косаче
(1404-1466), херцега од Светог Саве, који је био начињен

29 Flandrin, J-L. (2000) The Early Modern period in Food: A Culinary history
from Antiquity to the Present, ed. Sonnenfeld, A. London: Penguin Books,
р. 369.
30 Јиречек, K. и Радонић, J. нав. дело, стр. 235.
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од сребра, корала и горског кристала.31 Косачин скупоцени
прибор за обедовање, највероватније добављен из Венеције,
описом подсећа на нож и виљушку од сребра и корала, изра
ђене крајем 16. века у венецијанским радионицама, који се
данас налазе у колекцији Уметничког института у Минеапо
лису (САД) (слика 8). Виљушке са студеничке Тајне вечере
неупоредиво су скромније од венецијанских примерака из
Минеаполиса, међутим оне двозубе готово су идентичне
гвозденим виљушкама пронађеним у манастиру Сопоћани
у широком временском периоду од 1973. до 1986. године.
Четири двозубе виљушке, просечне дужине око 15,5 цм са
зупцима просечне дужине 5 цм,32 израђене су од кованог
гвожђа, једноставне обраде без орнамената и врло фрагилне
(слика 9а и 9б).

Слика 9б Виљушка, тањир од мајолике и нож,
средњовековна збирка Музеја Рас у Новом Пазару 
(фото: Т. Огњевић)

Делују као прибор коришћен да би се њиме јело воће или
колачи, пре него месо или нека друга, робуснија храна. Прва
виљушка (Музеј „Рас”, Нови Пазар, инв. бр. 3) из овог заго
нетног сета откривена је 1973. године у слоју шута. Готово
деценију касније у северном конаку пронађене су још две
(Музеј „Рас”, Нови Пазар, инв. бр. 495 и 496), док је послед
ња пронађена током археолошких истраживања манастир
ског комплекса 1986. године у јужном конаку унутар сопо
ћанског утврђења (Музеј „Рас”, Нови Пазар, инв. бр. 1888).
До сада нису публиковане33, нити је на њима спроведена
31 Исто.
32 Виљушке, иако сродне по типу, варирају у дужини између најдуже од
15,9 цм до најкраће од 14,5 цм. Ове варијације изгледају као да су про
узроковане оштећењима насталим дугим боравком под земљом. Према
свим осталим особинама оне су готово идентичне.
33 Први пут је њихово постојање предочено јавности на мојој ауторској
изложби Гозба, која је одржана у периоду 15-30. новембра 2014. у
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темељна стручна анализа, па је могуће изнети само неколи
ко утемељених претпоставки. Према облику, материјалу и
изради оне се с великом сигурношћу могу сместити у при
бор за обедовање настао пре 1690. године која представља
крајњу хронолошку одредницу за уобичајену периодизаци
ју средњег века на тлу српских земаља. Интригира претпо
ставка да су настале на тлу Србије, у домаћим радионицама,
будући да није реч о предметима луксузне израде.34 Најве
роватније на ширем подручју средњовековног Раса. Без об
зира на чињеницу дислоцираности у односу на манастирску
кухињу, односно трпезарију у тренутку када су пронађене,35
бројни елементи сугеришу да припадају истом комплету
прибора за јело, и да су највероватније коришћене као де
зертне виљушке. Упоређене са својим стилским, а можда
и хронолошким паром са студеничке фреске, а на основу
свега што знамо о пореклу и употреби конзумне виљушке у
средњем веку, спонтано се намеће мисао да је појава виљу
шака на потоњој знак престижа који има за циљ да укаже на
чињеницу да се овај призор налази у владарској задужби
ни, маузолеју родоначелника династије самосталних и врло
моћних владара средњовековне Србије. У том контексту су
виљушке могле бити насликане већ почетком 13. века, јер
је мало вероватно да нису биле познате образованом свет
ском путнику, госту византијских владара и патријарха,Са
ви Немањићу (1174–1236) који је непосредно одлучивао о
садржају живописа у очевој задужбини. Подједнако је веро
ватно да су их могли насликати и сликари 16. века. Наиме,
када се има у виду да је фреска обновљена у часу када се
Србија увелико налази под турском окупацијом чини се да
су извршитељи овог важног задатка осећали потребу да и у
детаљима нагласе висок културни ниво и владарски положај
ктитора Студенице.

Галерији науке и технике САНУ у Београду, када су изложене заједно са
још 29 оригиналних средњовековних предмета са ширег подручја срп
ских земаља (збирке Музеја „Рас” у Новом Пазару и Народног музеја у
Крушевцу) од значаја за проучавање гастрономског наслеђа и културе
обедовања нашег тла у периоду од друге половине 12. века до пропасти
средњовековне Србије.
34	 То је мишљење Владана Видосављевића, археолога, кустоса средњове
ковне збирке Музеја „Рас” у Новом Пазару који је музеолошки обрадио
виљушке из Сопоћана.
35	 Сопоћани су пљачкани у више наврата у периоду од пада српске сред
њовековне државе до Велике сеобе 1690, а током дугог низа година су
били и потпуно запуштени, па налази предмета и мобилијара, дисло
цирани у односу на њихову примарну намену, не изненађују. О исто
ријату манастира више у: Ђурић, В. (1963) Сопоћани, Београд: Просве
та; Кандић, О. и Милошевић, Д. (1985) Манастир Сопоћани, Београд:
Републички завод за заштиту споменика Србије.
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Свеобухватна конзерваторска анализа студеничке фреске,
баш као и она сопоћанских виљушака, могли би у будућно
сти указати на утемељеност претпоставки изнетих у овом
раду. Оно што је, међутим, неспорно јесте чињеница да је
српска средњовековна елита знала за виљушке и да их је
користила. Посебно је, међутим, занимљиво да оне, баш као
и други делови прибора за обедовање, нису у земљама тако
званог византијског круга привлачиле ону врсту пажње ко
ју ће изазвати када се једном појаве на западу. Византијски
свет је био окупиран скупоценим посуђем и комплексним
протоколима, а посетиоци су на неупоредивим гозбама, које
су приређивали владари Ромеја, били фасцинирани раско
ши ентеријера, трпезног посуђа, дворском музиком и спек
таклом који је пратио јавне обеде у челу чије златне софре је
седео василевс са Босфора.36 Чак и најбоље византијске илу
страције популарног средњовековног Романа о Александру
(слика 10) тек делимично могу да прикажу сјај тог неупоре
дивог двора и једне од три велике владарске трпезарије по
знате под именом просторија Деветнаест лежајева37 у ко
јима су византијски цареви најчешће примали своје високе
госте. О прибору за јело не говори ни византијски диплома
та и књижевник Теодор Метохит помно загледан у садржај
трпезе краља Милутина Немањића (1282-1321) крајем 13.
века.38 О евентуалној локалној продукцији прибора за обе
довање од племенитог метала у златарским радионицама
богатог рударског града Новог Брда у првој половини 15.
века нема ни најмањег трага. Иако звучи логично да су мај
стори, попут Јована Прогоновића, познати по изради ску
поценог трпезног посуђа, винских чаша, бокала и других
употребних предмета од племенитих метала,39 могли врло
лако правити и луксузне виљушке, ножеве и мале бодеже за
конзумацију хране какве видимо на истовременим фрескама
у Манасији (слика 11).
Сви наведени елементи јасно указују на важну промену у
доживљају хране и културе обедовања кроз време у соци
јалном, психолошком, антрополошком и сваком другом сми
слу. У том контексту идеја о гастродипломатији може би
ти посматрана само условно и изван контекста намере да
36 Dalby, A. (2010) Tastes of Byzantium: The cuis ine of a legendary empire,
London: I. B. Tauris & Co Ltd, р. 105-125.
37 Појам се односи на античке лежајеве за обедовање какви су постављани
у римским триклинијумима.
38 Метохит, Т. (1986) Византијски извори за историју Југославије VI,
књ. 18, Београд: Византолошки институт САНУ, стр. 113-114.
39 Јовановић, В. Ново Брдо: Средњовековни град у: Ново Брдо, ур.
Пејић, С. (2004), Београд: Републички завод за заштиту споменика
културе, стр. 50.
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се храном као таквом посредује у дипломатске сврхе. Иако
већ у раном средњем веку постоји пракса мирења зараће
них владара њиховим окупљањем за трпезом према обрасцу
античког конвивијума,40 човек средњег века не размишља о
храни као посреднику већ о акту заједничког обедовања као
дипломатском модалитету.

Слика 10 Свадба Александра Великог и Роксане, 
византијска минијатура, 14. век, Грчки институт, Венеција

Слика 11 Парабола о богаташу и убогом Лазару, 
Црква Свете Тројице у Манастиру Ресава (Манасија), почетак 15.
века (копија фреске, Галерија фресака, Народни музеј у Београду)

Разлика је битна, јер спремношћу да подели храну са по
тенцијалним непријатељем, човек средњег века показује
јасну намеру да буде савезник у даљем процесу комуни
кације. Колико је то важно види се посебно током великих
40 Montanari, M. (2000) Food systems and models of civilization in: Food:
A Culinary history from Antiquity to the Present, ed. Anthony Sonnenfeld,
London: Penguin Books, р. 69-71.
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војних кампања какав је и Трећи крсташки рат који предво
ди Фридрих Барбароса 1189-1190. У том контексту, чиње
ница да велики жупан Србије Немања снабдева Фридрихо
ву огромну армију од готово 100.000 људи месом, житом,
јечмом и вином,41 док самог владара и његове угледне пра
тиоце гости за сопственом трпезом, неупоредиво је важни
ја од тога на који начин је то јело спремљено и да ли носи
особена локална обележија националне кухиње, или пак од
чињенице да један владар користи конзумне виљушке док
други једе прстима. У епохи крсташких ратова као првих
великих, прекоморских војних кампања, у ери која не позна
је војну логистику у смислу обезбеђивања опреме и хране
за армију у покрету, набавка било какве хране може бити
кључни услов успеха једног оваквог великог подухвата. О
страхотама глади током прва два крсташка похода, а наро
чито на путу преко Балкана, па самим тим и српских тери
торија, али и о непријатељском расположењу становништва
и локалних власти, сачувана су потресна сведочанства ак
тера ових истинских средњовековних драма.42 То је гастро
херитолошки оквир у коме треба посматрати и догађаје у
лето 1189. године. У том контексту сазнајемо да је велики
жупан Србије економски моћна личност, кадра да угости ве
лику армију на њеном путу ка Светој земљи, те да својим
реалним економско-политичким потенцијалом покаже да је
у сваком погледу достојан савезник првог човека ондашњег
европског Запада.
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GOLDEN FORKS – BETWEEN MYTH AND REALITY
Abstract
The golden forks allegedly used by the Grand Prince of Serbia, Stefan
Nemanja, in the banquet organised to honour Fridrich I Barbarossa,
the Holy Roman Emperor, in Niš in 1189, has long ago become a
paradigm of a romanticized image of our „better, more glorious
and more eminent“ past. These luxurious, pricy pieces of cuttlery –
Nemanja’s forks – have become a specific social phenomenon, a
symbol of a refined, well-mannered ruler and a metaphore of national
excellence. This work aims to analyse the origins, characteristics, use
and symbolism of the fork in Serbian Medieval eating culture, using
complex gastroheritological method and researching various available
sources from artistic imagery, through archeological finds to literary,
historical and other referent materials, with a special view of the ruler’s
manu and the gastrodiplomacy.  
Key words: forks, eating culture, Middle Ages, gastroheritology,
gastrodiplomacy, ruler’s table

Силва Вујовић, Манастирски кровови у свитање, 
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ЈАЧАЊЕ 
ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ 
ДИЈАЛОГА ПРОЈЕКТИМА
ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ
У ОБЛАСТИ КУЛТУРНОГ 
ТУРИЗМА
Сажетак: Европско тле је обележено путевима унутарконтинен
талних миграција, редефинисањем граница, утицајем колонијали
зма и мултинационалних компанија. Интеркултурални дијалог на
међународном нивоу је незамењив међу суседима. Предмет истра
живања овог рада је практична политика интеркултуралног ди
јалога, базирана на прекограничној сарадњи у области културног
туризма Србије, Бугарске и Румуније. У разматрање су узете ове
земље из разлога што се, успостављање интеркултуралног дија
лога у овом делу Европе пројектима у области културног тури
зма, остварује првенствено кроз пројекте Прекограничне сарадње
(Програм предприступне помоћи ЕУ 2007-2013). Истраживање
даје одговор на питање: Како повезати стратегије културног
развоја и развоја туризма (културног туризма) на локалном и
националном нивоу у функцији јачања интеркултуралног дијалога.
Кључне речи: култура, културни туризам, интеркултурални
дијалог, сарадња, прекогранична сарадња
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Културна разноликост* није нова појава. Развој саобраћаја
и туризма довео је више људи него икада пре у директан
контакт повећавајући могућности за интеркултурални дија
лог. Недостатак дијалога унутар и између друштава може
да доведе у одређеним случајевима, до експлоатације љу
ди, екстремизма и тероризма. Како наводе аутори Шешић
Драгићевић и Драгојевић „Диверзификацијом региона на
Источни и Западни Бакан земље Источног Балкана (Румуни
ја и Бугарска) прихваћене су као приоритетне потенцијал
не чланице ЕУ, док су остале земље региона (осим Грчке
и Турске), током транзиције биле укључене у ратне сукобе
или су биле поприште ратних разарања, конфликтних ситуа
ција и терористичких деловања, означене земљама које свој
идентитет темеље првенствено на нерешеним конфликтним
стањима”1. Јачање интеркултуралног дијалога је један од
стратешких циљева који је уткан у законе и стратешке до
кументе развоја културе и туризма, као и кроз активности
које спроводе Министарство културе и Министарство тури
зма. Културни туризам као генератор развоја подстиче сек
тор културе, јача развој предузетништва, утиче на креирање
нових занимања у култури и туризму, јача интеркултурал
ни дијалог, међуминистарску, међусекторску, међуресорну
и међувладину сарадњу. Како наводи ауторка Весна Ђукић,
„културни туризам може бити остварен само успоставља
њем међуресорне сарадње усмерене на стварање атрактив
них туристичких производа и услуга у области уметности”2.

Теоријски оквир за компаративну анализу
културних политика Бугарске, Румуније и Србије
Разлог за одабир Румуније и Бугарске за компаративну
анализу у овом раду, је и потписивање многобројних ме
морандума о разумевању у области културе и туризма из
међу Србије и ових земаља, као вид билатералне сарадње
која представља најразвијенији облик стратегије интер
национализације, као што је и процес приступања земаља
Европској унији. Полазна хипотеза истраживања је да се
јачање интеркултуралног дијалога програмима и пројек
тима прекограничне сарадње у области културног туризма
1 *Истраживање за потребе овог рада спроведено је уз помоћ Канцеларије
за европске интеграције Републике Србије. Колегама из Канцеларије
за европске интеграције аутор рада изражава велику захвалност на
подршци, срадњи и високој професионалности, коју увек пружају!
Драгићевић Шешић, М. и Драгојевић, С. (2004) Интеркултурална
медијација на Балакну, Сарајево: ОКО, стр. 61.
2 Ђукић В, (2012) Држава и култура, студије савремене културне
политике, Београд: Институт за позориште филм, радио и телевизију,
Факултет драмских уметности, стр. 358.
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остварује стратегијом повезивања (оријентисаношћу ка
партнерству, умрежавањем заинтересованих страна, ин
тернационализацијом и децентрализацијом). Реализација
програма и пројеката прекограничне сарадње у области
културног туризма подстиче адекватно повезивање култур
не политике и туризма у културним стратегијама на локал
ном и националном нивоу. Техником дубинског интервјуа са
представницима: министарстава културе и туризма Србије,
Канцеларије за европске интеграције у Србији, као и њи
ховим представништвима у Нишу и Вршцу и локалним
туристичким организацијама, прикупљени су и обрађени
подаци о врсти, вредности и реализацији пројеката преко
граничне сарадње у области туризма (и културног туризма)
између Србије и Бугарске и Србије и Румуније у периоду
2007-2013. године, који доприносе јачању интеркултурал
ног дијалога. Културна политика је јавна практична полити
ка у области културе. Један од основних циљева савремених
културних политика је јачање интеркултуралног дијалога.
Интеркултурализам као појам је почео да се користи крајем
20. века упоредо са све динамичнијим процесом Европских
интеграција. Како наводи проф. Ђукић, „овај термин је на
стао највише зато да би дефинисао динамичне односе и ути
цаје између различитих култура једне земље”.3 С обзиром на
то да је културни сектор тада бележио врло динамичан раст
(био је међу првих пет по брзини раста на светском економ
ском тржишту), уочен је његов допринос развоју туризма,
транспорта и комуникација4.
Сањин Драгојевић сматра да је интеркултурализам концепт
културне политике и залаже се за „једнака права и могућ
ност дијалога за све културне групе: аутохтоне, имигрант
ске, већинске или мањинске”.5 Теоријско упориште у овом
раду налазимо у теорији интеркултурализма, као једног од
начина за остваривање културне разноликости. За оствари
вање овог циља користићемо се стратегијама повезивања и
то: оријентисаност ка партнерству, умрежавање, интерна
ционализација и децентрализација активности6. Осим наве
деног, користићемо се теоријом културне политике Лидије
Варбанове из Бугарске, која сматра да је социјално кохезивна

3 Исто, стр.75.
4 Исто.
5 Драгојевић, С. (1999) Culture of Peace and management of Cultural
Diversity, Culturelink, Vol 10, р. 134-135.
6 Драгићевић Шешић, М. и Драгојевић, С. (2005) Менаџмент уметности
у турбулентним околностима, Београд: Clio.
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политика потребна да би се успоставила хармонија између
социјалних група, укључујући културне мањине7.
Општом декларацијом о културној разноврсности, УНЕСКО
је 2005. године донео Конвенцију о заштити и промоцији
разноликости културних израза, према којој културна ра
зноликост обухвата мноштво начина на које културе гру
па и друштва налазе своје изразе који се преносе унутар и
између група и друштава. Културна разноликост се мани
фестује кроз различите начине којима се културно наслеђе
човечанства изражава, увећава и преноси као разноврсност
културних израза и кроз различите начине уметничког ства
ралаштва, продукције, дифузије, дистрибуције и уживања
у културним изразима, без обзира на употребљавана сред
ства и технологије8. Са становишта Савета Европе, концепт
културне политике који се сматра друштвено пожељном
праксом у европским земљама, јесте интеркултурализам
који представља релевантно политичко, социолошко и кул
туролошко питање. Циљеви културне политике теже да се
она води на међуресорном нивоу.9
Културно наслеђе Србије је препознато као потенцијал раз
воја туризма од стране надлежних министарстава туризма
и културе. У Закону о култури РС10 предвиђено је да се
Стратегијом развоја културе посебно обухвати и поглавље
које се односи на развој културног туризма (члан 20, став
2. Закона). Културни туризам је најефикаснији начин про
мовисања и јачања интеркултуралног дијалога. Институције
културе и туризма су увиделе значај развоја културног ту
ризма, првенствено за развој локалних заједница, али и као
могућност умрежавања са другим земљама у региону (пре
ко пројеката финансираних из ИПА фондова ЕУ и других
извора средстава из програма међународних оргнаизација),
па су се међусекорски и међуресорно повезале, не чекајући
на Стратегију културе како би сарађивали. Постоје различи
ти погледи на јавну практичну политику из других углова.
Један од њих је према ауторима Јанг и Квин који су дефи
нисали јавну практичну политику као „активност засновану
на мандату државне управе, оријентисане према циљеви
ма кроз стратегије различитих делатности (осим културне,
то може бити социјална, просветна, туристичка или друга
7 Ђукић, В. (2012) нав. дело, стр. 57.
8 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf (12. 01. 2016).
9 Јованов, Л. (2013) Различите перспективе тумачења интеркултурализма
– Француска, Немачка, Хрватска и Србија, Антропологија 13, Београд:
Универзитет уметности, Факултет драмских уметности, стр. 111.
10 Закону о култури РС (Службени гласник бр. 72/2009).
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делатност), представља одлуку да се нешто уради или не
уради, може је спровести један или више представника вла
де или владиног тела и заснива се на одлукама које су већ
донете”.11 Препоруке за писање практичних политика у ци
љу јачања интеркултуралног дијалога кроз развој културног
туризма биће представљене на крају овог рада. Према пода
цима са званичног извешаја о културној политици Бугарске
(Компендијум:, Културне политике и трендови у Европи,
Савет Европе, Европски институт за компаративна истражи
вања у култури),12 култура је у Бугарској највише погођена
кризом транзиције, у  економском и духовном смислу. На
ционални савет за сарадњу за етничка и демографска пита
ња под окриљем Савета министара, највиша је институција
на националном нивоу, одговорне за координацију политика
које се односе на јачање интеркултуралног дијалога. Након
одобрења од стране Савета министара, Национални савет
прати, анализира и координира мере за остваривање циље
ва културне политике: гаранције људских права, очување и
јачање толеранције и разумевања, стварање услова за одр
жавање и развијање културе етничких мањина у Бугарској
и очување њиховог идентитета (вере, језика, традиције и
културног наслеђа). Остваривање интеркултуралне сарадње
путем културног туризма је препознато стратешким доку
ментима за развој туризма Републике Бугарске (Стратегија
развоја туризма 2014-2024), и Стратегијом развоја култур
ног туризма Бугарске.
Приоритети јавних културних политика у области културе
у Румунији су промењени у последњих неколико година.
Пема званичном Извештају са интернет странице Компен
дијум: Културне политике и трендови у Европи, од 2010.
године13, Министарство културе и националне баштине као
главне приоритете је одредило   подржавање националног
културног наслеђа и савременог стваралаштва. Приориет
културних политика у Румунији је промовисање интеркул
туралног дијалога. Према Националном стратешкком плану
2009–2013, Министарство културе је одговорно за креирање
посебних програма за подршку културних и језичких иден
титета и разноликост израза, културних активности и умет
ности мањинских група.У оквиру истражавања за потребе
11 Јанг, O. и Квин, Л. (2004) Писање делотворног предлога за јавну
практичну политику – водич за саветнике за практичну политику у
земљама Средње и Источне Европе, БОШ: Београд, стр. 5-6.
12 Бугарска културна политика, Компендијум: Културне политике и
трендови у Европи; http://www.culturalpolicies.net/web/bulgaria.php?aid=
422&ycc=200&Terms=bulgaria (12. 06. 2015).
13 Румунија, Компендијум: Културне  политике и трендови у Европи http://
www.culturalpolicies.net/web/romania.php?aid=422 (15. 06. 2015).

243

ДАНИЈЕЛА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ
овог рада, значај промовисања културне различитости кроз
развој културног туризма, може се сагледати кроз пројекте
реализоване у оквиру прекограничне сарадње Србија–
Румунија у периоду 2007–2013. године.
Према подацима објављеним на интернет страници Ком
пендијум: Културне политике и трендови у Европи,
интеркултурни дијалог до 2007. године није био приоритет
културне или друге политике у Србији, већ се само помињао
у дискурсима међународних организација и практиковао у
неким невладиним организацијама.14 У октобру 2007. годи
не, у оквиру Министарства Културе Србије, основане су две
радне групе: Комисија за интеркултурни дијалог и Комиси
ја за културу сећања.15 Са друге стране, културни туризам,
као међуресорна област туризма и културе, је препознат у
оквиру Члана 20. Закона о култури Републике Србије. Он се
често спомиње као најефикаснији вид за остваривање ин
теркултуралног дијалога и јачање партнерства, регионалног
повезивања различитих култура, углавном на међународним
скуповима у оквиру билатералних и мултилатералних ме
шовитих комитетета. Ресорна министарства за туризам и
културу су били партнери у више пројеката покренутих од
Савета Европе и Европске комисије (Трансроманика, Реса
ва Млава, Љубљански процес II). Међутим, ниједан од тих
пројеката није дошао до крајње фазе, како би се извршила
евалуац
 ија остварених резултата и добили предлози за уна
пређење сарадње, на локалном и националном нивоу и на
нивоу повезивања путем јавно приватног партнерства или
учешћа владиног и невладиног сектора. Тако је све остало
на остваривању међуминистарске сарадње, без видљивих
резултата.
За посматране земље (Бугарску и Румунију), па и за Срби
ју, можемо рећи да је „карактеристичан парадржавни модел
и модел културне политике и културног живота у процесу
транзиције (комбинација државних утицаја и тржишта, цен
тралне и локалне власти /општине, градови/, улога умет
ничких савета као парадржавних тела, цивилног друштва
земаља у транзицији”.16
14 Србија, Културна политика Компендијум: Културне   политике и
трендови у Европи http://www.culturalpolicies.net/web/pprintm.php
(16. 6. 2015).
15 Драгићевић Шешић, М. и Драгојевић, С. (2011) Стање и перспективе
развоја капацитета за интеркултурални дијалог у Европи (оквир
за европски програм интеркултуралног дијалога), Београд: Зборник
радова Факултета драмских уметности.
16 Драгићевић-Шешић, М. и Стојковић, Б. (1996) Култура, менаџмент,
анимација и маркетинг, Београд: Clio.
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Емпријијско истраживање: реализовани 
пројекти прекограничне сарадње у 
области туризма
У наставку текста следи оперативна анализа ситуац
 ије у ве
зи са јачањем интеркултуралног дијалога пројектима Пре
кограничне сарадње у области културног туризма. Програм
прекограничне сарадње Србија-Бугарска 2007-2013 усвојен
је од стране Европске комисије 2007. године, у циљу подр
шке територијалној кохезији у пограничном региону Србије
и Бугарске.17 Да би се повећала економска синергија у ре
гиону и капацитети за заједничко коришћење потенцијала,
усмерених на одрживи раст и развој и социјално повезива
ње, програмом је обезбеђен оквир за прекограничну послов
ну сарадњу, са посебним акцентом на јачање партнерстава
у култури, туризму, заштити животне средине, образовању,
истраживању и развоју. Област подршке овог програма об
ухвата три приоритета и у сваком од њих по једну до три
мере за остваривање стратешких циљева који се односе на
повезивање пограничних региона у овом делу Европе. Фи
нансирање пројеката којима се спроводи овај програм врши
се из Предприступног фонда ИПА (Pre Accession Assistance
– IPA), намењеног земљама чланицама и земљама кандида
тима за чланство у Европској унији. Области подршке (при
оритета) и мере у оквиру Програма прекограничне сарадње
Србија-Бугарска 2007-2013 су:18
1. Приоритет – Развој малих инфраструктура са мерама:
1.1 Мера: Физичка и информациона инфраструктура; 1.2
Мера: Инфраструктура која се односи на заштиту животне
околине;1.3. Мера: Помоћ за припремање пројеката.
2. Приоритет – Унапређење капацитета за заједнич
ко планирање, решавање заједничких проблема и развој са
следећим мерама:
2.1 Мера: Институционални, просветни и пословни нивои
повезивања; 2.2 Мера: Одрживи развој кроз ефикасно кори
шћење регионалних ресурса; 2.3. Мера: Заједнички фонд за
мале пројекте.
3. Приоритет – Техничка подршка за спровођење програма

17 Програм прекограничне сарадње Србија-Бугарска 2007-2013    http://
ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2007-2013/crossborder/
bulgaria-serbia-ipa-cross-border-co-operation-programme-2007-2013
(25.06.2015).
18 Исто.
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Територије обухваћене овим програмом у Републици Србији
су окрузи:19 Борски, Зајечарски, Нишавски, Пиротски, Ја
бланички и Пчињски, а у Републици Бугарској региони:
Видин, Монтана, Софија, Перник и Ћустендил. Програмом
је предвиђено да 20% расположивих средстава може бити
утрошено у региону – Софија град.
При интервјуу са представницима Канцеларије за европске
интеграције из Бора и Ниша, за потребе овог рада, добијени
су подаци о пограничним општинама (и институцијама) обе
земље и реализованим пројектима (који се односе на тури
зам и културни туризам) у оквиру Програма прекограничне
сарадње за период 2007-2013. године. То су: Општина Ди
мово; Општина Мајданпек; Агенција за регионални развој
Видин; Регионални центар за одрживи развој и предузет
ништво „Тимок” Зајечар; Регионална развојна агенција и
пословни центар Бобов Дол; Општина Палилула; Општи
на Кула; Удружење „Центар за иновације и развој” у Бугар
ској, Привредна комора Вршца – Берковитса Бранцх из Бу
гарске; Агенција за регионални развој и бизнис из Видина,
Регионална економска комора Зајечар; Општински центар
„Х. Н. Палавеев”; Општина Сурдулица; Асоцијација Европ
ски Универзитет за хотелски и туристички менаџмент из Бу
гарске; Бугарска туристичка комора; Бугарска асоцијација
ресторатера и хотелијера; Трговинско индустријска комора
Перник; Туристичка организација Димитровград; Привред
на комора Ниш; НПО „Local Initiative Group – Varshetc”, Ор
ганизација за туризам, културу и спорт, Сокобања; Општина
Самоков, Општина Ковацхевтси и Општина Димитровград.
Анализом базе података коју води Канцеларија за европске
интеграције из Београда издвојени су сви одобрени и реа
лизовани пројекти из области туризма, од којих је највише
оних који се односе на развој културног туризма, чија реа
лизација значајно доприноси јачању интеркултуралног ди
јалога у пограничним општинама обе земље. Први позив за
прикупљање предлога пројеката отворен је у периоду од 31.
08. до 30. 11. 2009. године када је пријављено 110 пројеката.
Учеснице у Програму су усвојиле ревидирани Оперативни
програмски документ који обухвата и финансијске алокаци
је за 2010. и 2011. годину. Сви доле наведени пројекти су
завршени и налазе се у фази даље имплементације.
Одобрени пројекти из области туризма за период 2009-2010.
године, у укупној вредности од 1.786.666,05 евра су:20
19 Исто.
20 Уступљено из базе података пројеката Прекограничне сарадње СрбијаБугарска 2007–2013.
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Приоритетна оса 1; Мера 1.2 – Инфраструктурни про
јекти   који се односе на заштиту животне околине у
укупном износу од 1.052.357,83 евра: 1. Техничка доку
ментација за Чудесне пећине; 2. „Mount a bike” – Развој
планинских бициклистичких стаза на Западном Балка
ну; 3. Сарадња за одрживи развој културног туризма у
општинама у Бугарској и Србији Бобов Дол и Палилула
(у близини Сурдулице).
Приоритетна оса 2 (Мера 2.1 – Одрживи развој кроз
ефикасно коришћење регионалних ресурса) у укупном
износу од 734.308,22 евра: 1. „Легенде као туристички ин
струмент у региону Кула-Зајечар-Видин”; 2. „Мрежа за пре
кограничну сарадњу између Бугарске и Србије у туристич
ком сектору”; 3. „Модел прекограничне сарадње у управља
њу културно-историјског и природног наслеђа и одрживи
развој туризма - Копривстица и Сурдулица”; 4. „Поделимо
нашу будућност развојем одрживог туризма”; 5. „Култура
и балнеологија – Одрживи туристички производ”; 6. „Мре
жа за промоцију и туристичке експлоатације културне и
природне баштине.
Други позив за прикупљање предлога пројеката у укупном
износу финансијских средстава од 20.397.606,05 евра био
је отворен од 22. 11. 2011. до 20. 02. 2012. године. Укупна
алокација средстава за српску страну (укључујући ИПА и
„сопствени допринос”) за пријављених 70 пројеката изно
сила је око 9.400.000 евра. Анализом базе података (доста
вљене из Канцеларије за европске интеграције за потребе
овог рада), утврђено је да је укупна вредност одобрених
пројеката из области туризма за период 2011–2013. године
за обе земље износила 4,470,716.08 евра. Србија је у окви
ру овог позива имала 15 одобрених пројеката у вредности
од 1.914.215,44 евра, од чега је 1.674.604,44 евра донација
ИПА. Одобрени пројекти у фази имплементације су: 1. „Ин
вестиције за развој туризма и иницијтива за нове атракци
је”; 2. „Музика, уметност туризам – уједињује Балкан”; 3.
„Промоција културног туризма у пограничном региону”; 4.
„Откривање непознатог дела Балкана”; 5. „Улагање у кул
турно наслеђе у циљу културно и историјске кохезије и еко
номског напретка у општинама Правец и Ниш“; 6. „Стара
планина – инспирише развој руралног и интеркултуралног
туризма”; 7. „Премошћавање ресурса за еколошки и умет
ничко оријентисани развој”; 8. „Повећање регионалне при
ступачности у прекограничном региону рехабилитацијом
два локална пута, који пролазе кроз винограде бугарске и
српске општине Лом и Пантелеј”; 9. „Менаџмент, надзор
и помоција туритичких објеката на Старој планини”; 10.
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„Нове информационе технологије и туристички производи
за развој туризма у прекограничном подручју”; 11. „Побољ
шање спортских објеката у пограничном региону у српским
и бугарским општинама”; 12. „Зелени прекогранични про
стор – инвестирање у природу”; 13. „Минерална вода-извор
здравља и благостања”; 14. „Мост преко планине – развој
културних центара у пограничним локалним заједницма”;
15. „Менаџмент туристичких дестинација Софија-Ниш”.
Дубљом анализом базе података, проучени су пројектни ци
љеви и активности свих горе одобрених пројеката у обла
сти прекограничне сарадње Србија-Бугарска (финансира
них из ИПА фондова за период 2007-2013), који се нала
зе у фази имплементације или су завршени. Дошло се до
закључка да се 70% одобрених пројеката односи на развој
културног туризма у обе земље, а да су им заједничики ци
љеви јачање интеркултуралног дијалога и креирање инте
гративног туристичког производа намењеног европском и
светском тржишту. Ова чињеница иде у прилог тврдњи да
културни туризам бележи све већи раст и значај у Европи
са економског и социолошког аспекта. Већину туриста, при
влачи аутентичност средине и начин живота у местима која
посећују.21 Упоредо са овим програмом у Бугарској је кре
иран Оперативни програм регионалног развоја 2007-2013,
који директно подржава културу, културно наслеђе и тури
зам. Према запажањима Лидије Варбанове, културни тури
зам значајно доприноси успостављану интеркултуралног
дијалога путем едукације као и одрживог развоја туризма
и културе.22 То би истовремено представљало могућност за
даљи развој пројектата у бугарским пограничним општина
ма захваљујући горе наведеним пројектима прекограничне
сарадње.
Према информацијама добијеним интервјуисањем23 запо
слених у инситуцијама културе и туризма у четири општине –
Зајечар, Бор, Сурдулица и Ниш, захваљујући пројектима
прекограничне сарадње дошло је до подизања нивоа све
сти локалног становништва и органа локалне управе о зна
чају повезивања и успостављања партнерстава између јав
ног и цивилног сектора, културе и туризма, али изнад свега
партнерстава на заједничим пројектима са партнерима на
21 Lips E. (2006) Cultural Tourism, Newsletter Canada, Canada: The Canadian
National Committee on Cultural Tourism.
22 Varbanova L. (2012) Culture and Structure funds in Bulgaria, EENC Paper,
pp.14.http://www.eenc.info/wp-content/uploads/2012/09/LVarbanovaCulture-and-the-Structural-Funds-in-Bulgaria.pdf (01. 07. 2015).
23 Телефонски интервју обављен у периоду матр-јуни 2015. године у циљу
обављања емпиријских истраживања у научне сврхе.
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бугарској страни. Тиме се значајно доприноси подстица
њу разумевања културне разноликости и залагању за кон
ципирање и реализацију интеркултурних пројеката, чиме је
остварен један од циљева – организациони развој и подиза
ње капацитета у ткз. турбулентним околностима, у којима
се налази и наша земља.24 Као наставак реализације и фи
нансирања других пројеката из области културног туризма,
у Бугарској је креиран Оперативни план развоја 2007–2013,
док су у Србији и даље била актуелна субвенционисана
средства државе за финансирање пројекта из културе и ту
ризма, обезбеђена из скромних државних буџета.
Број пријављених пројеката за предходни програм Прекогра
ничне сарадње Србија – Бугарска из средстава „CARDS”25 је
био симболичан, да би кроз програмске активности Програ
ма ИПА 2007–2013 он постао далеко бројнији, а што је још
важније, средства су искоришћена на најбољи начин. Ово се
објашњава чињеницом да су пројекти прекограничне сарад
ње утицали на органе локалне управе да креирају такве раз
војне политике и стратешке документе, који су препознали
културу и туризам као генераторе развоја и приоритет одр
живог економског развоја на ниову локалних заједница. Ин
терактивним и интерсекторским односима и удруживањем
културе, туризма, образовања и других ресора на пројекти
ма одрживог развоја од стране општинских органа управе,
који треба да креирају механизме и процедуре интерсек
торског повезивања у облику дугорочних програма и стра
тегија одрживог развоја, креираће се адекватна културно-
туристичка понуда.26
Програми прекограничне сарадње у области културног ту
ризма који имају за циљ и јачање интеркултуралног дијалога
су и циљеви њиховог стратешког развоја општина у погра
ничном региону са Бугарском, те се као такви евалуирају
и анализирају. Парадокс је што на националном нивоу ови
стратешки циљеви нису препознати нити Стратегијом раз
воја културе (које званично нема), а ни претходном Страте
гијом развоја туризма 2006-2015. С тим у вези, на крају овог
рада биће  приказани предлози препорука за креирање јавне
практичне политике.

24 Драгићевић Шешић, М. и Драгојевић, С. (2005), нав. дело, стр. 21.
25 The CARDS programme 2000–2006 – Пружање помоћи Европске
заједнице земљама Југоисточне Европе: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?uri=uriserv:r18002 (12.04.2016.)
26 Дојчиновић Ђукић, В. (2003) Транзиционе културне политике –
конфузије и дилеме, Београд: Задужбина Андрејевић, стр. 115.
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У циљу повећања економске конкурентности и побољша
ња квалитета живота у пограничним општинама, марта
2008. године, Европска комисија је усвојила Програм пре
кограничне сарадње Србија-Румунија за период 2007–2013.
године.27
Област подршке у оквиру овог програма обухвата четири
приоритета и у оквиру њих једну до четири мере за оства
ривање стратешких циљева у овом региону. Приоритетне
области подршке и мере су следеће28:
1. Приоритет – Економски и друштвени развој
1.1. Мера: Подршка локалној и регионалној економској и
друштвеној инфраструктури; 1.2. Мера: Развој туризма,
укључјујући и стварање регионалног туристичког иденти
тета пограничне области као туристичке дестинације; 1.3.
Мера: Промоција развоја малих и средњих предузећа; 1.4.
Мера: Подршка вишем нивоу истраживачко-развојних ак
тивности и иновативности у пограничној области.
2. Приортет – заштита животне средине и реаговање у
ванредним ситуацијама
2.1. Мера: Побољшање система и начина за одређивање пре
кограничних еколошких проблема, заштиту и управљање;
2.2. Мера: Развој и имплементација ефикасних стратегија
за третирање отпада и отпадних вода; 2.3. Мера: Ефикасни
ји системи и приступи за реаг овање у случају ванредних
ситуација.
3. Приоритет – Промоција акције Људи људима
3.1. Мера: Подршка развоју цивилног друштва и локалне
средине; 3.2. Мера: Унапређење сарадње у области обра
зовних, културних и спортских активности; 3.3. Мера: Уна
пређење локалне самоуправе у пограничној области; 3.4.
Мера: Побољшање друштвене и културне интеграције у по
граничној области.
4. Приоритет – Техничка подршка за спровођење програма
Анализом и обједињавањем информација преузетих из базе
података Канцеларије за европске интеграције из Београда
и Вршца и њиховом одбрадом, обрачунато је да је у окви
ру Првог јавног позива одобрено укупно 17.100.000 евра из
ИПА фонда, којима је финансирано 46 пројеката. Од укупне
27 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2007-2013
crossborder/romania-serbia-ipa-cross-border-co-operation
programme-2007-2013 (15. 03. 2016)
28 Исто.
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вредности уговорених ИПА средстава (17.100.000 евра) за
активности партнерских организација у Србији предвиђено
је 6.500.000 евра. У оквиру првог позива одобрени су пројек
ти из области туризма у укупној вредности од 1.470.415,91
евра, при чему је анализом пројектних активности из го
ре поменуте базе података закључено да се више од 70%
одобрених пројеката односи на област културног туризма
(у периоду 2008–2010. године)29.
Други јавни позив објединио је финансијске алокације ЕУ
за четири године, (2010-2013. године) у укупном износу од
30.100.000 евра, којим је финансирано 45 пројеката. Прио
ритетна област у оквиру Другог позива је била посвећена
Дунавској стратегији Европске уније. Од укупно уговоре
них, 36,46% (или близу 11.000.000 евра), ИПА средстава,
намењено је реализацији пројектних активности у Србији.
Одобрени пројекти из области туризма су били укупне вред
ности 2.533.944,20 евра, од чега је 2.153.853,12 евра дона
ција ЕУ кроз ИПА средства.30 Територије обухваћене овим
програмом су у Републици Србији окрузи: севернобанат
ски, средњебанатски, јужнобанатски, браничевски и борски
округ, а у Румунији жупаније: Тимиш, Караш–Северин и
Мехединци.31
Увидом у базу података одобрених пројеката, евидентиране
су општине и институције које су укључене у реализацију
пројеката из области туризма (и културног туризма) у обе
земље и то: општине Кладово, Велико Градиште и Вршац,
Српска Православна црквена општина Вршац, Румун
ска Саборна Православна Црква Вршац, Римо-Католичка
Црквена општина Вршац, општина Кањижа, општина Но
ви Кнежевац, Град Панчево, општина Кладово, Туристичка
организација Велико Градиште.
Према информацијама Канцеларије за европске интеграције
из Београда, Први позив за прикупљање предлога пројеката
био је у периоду март-јул 2009. године. Сви доле наведени
пројекти су завршени и налазе се у фази имплементације.
1. „Интегрални развој туризма у општинама Кладово и Поје
јена”; 2. „Стварање и промовисање туристичке преко дунав
ске римске руте у прекограничној области Баиле Херцула
не-Велико Градиште” (укључујући рехабилитацију физичке
инфраструктуре „Римске улице”); 3. „Унапређење преко
29 Канцеларија за европске интеграције Србије.
30 Исто.
31 http://www.fonduri-structurale.ro/article_files/Final_draft_Ro_Se.pdf:  pp.89 (24. 02. 2016).
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граничне сарадње и заједничке туристичке понуде општина
Вршац и Дета – примена нових технологија у осветљењу
туристичких атракција”; 4. „Побољшање туристичких капа
цитета у Банату”; 5. „Повећање степена мобилности, у циљу
развоја економске и туристичке размене у прекограничној
области Појејена и одговарајуће области у Војводини”; 6.
„Валоризација туристичких потенцијала клисуре Дунарии
– Изградња атрактивних локација, информативног пункта и
центра за промовисање туризма у атару села Појејена”. Дру
ги јавни позив за достављање предлога пројеката трајао је
од новембра 2010. до фебруар а 2011. године. Детаљном ана
лизом базе података из Канцеларије за европске интеграције
из Вршца, одобрени су следећи пројекти из области туризма
(од којих се према пројектним активностима, више од 70%
односи на културни туризам) и то:
1. „Аранжмани паркова као мера за побољшање квалитета
живота грађана Баната – паркови за будућност“; 2. „Одржи
ви развој туризма дуж Дунава”; 3. „Оживљавање прекогра
ничног туризма кроз иновативне услуге за добробит локал
них заједница”; 4. „Rock-n-River” – стварање пријатељског
амбијента младих дуж реке Тамиш”; „Капитализација пре
кограничног туристичког потенцијала, укључујући бици
клистичке стазе дуж реке Бега, низводно од Темишвара”; 5.
„Imperium Romanum” – Римска империја (развој културног
туризма у пограничним општинама обе земље на бази рим
ског културног наслеђа); 6. „Нови развојни старт за преко
гранични туризам између Беле Цркве са српске стране и
Гхилада са бугарске стране”.
Иако је област Баната која је са српске стране укључена у
пројекте прекограничне сарадње, вековима мултикулту
рална, ови пројекти су условили јачање свести о важности
мултикултуралних средина за јачање интеркултуралног ди
јалога и у оквиру њих самих, а посебно умрежавањем са
румунским партнерима прекограничном сарадњом у обла
сти културног туризма. Како у телефонском интервју изно
си један од запослених у туристичкој организацији општине
Вршац, евалуац
 ијом реализованих пројеката прекограничне
сарадње (вршене на захтев Европске комисије), интересова
ње свих партнера у пројектима са српске стране је било из
узетно велико. Они су били свесни да мултикултурална сре
дина представља добру основу за сарадњу и остваривање
партнерства, али без ових пројеката (који су их подстакли на
размишљање), нису знали како да се повежу са партнерима
у Румунији. Локалне заједнице су прихватиле различитост
у циљу повезивања са другима, прихватајући равноправан
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дијалог и сарадњу, не одбацујући различитост.32 То се у
овом случају може сагледати кроз реализацију горе наведе
них пројеката из области културног туризма прекогранич
ном сарадњом између Србије и Румуније. Тиме се потврђује
да културна политика није више „претежно ресорно орјен
тисана на традиционалне културне делатности (заштиту ба
штине и савремену уметничку продукцију), већ се шири и
према другим јавним политикама и постаје међуресорна по
литика која, укључује и туризам, образовање, међународну,
социјалну и економску политику, као и многе друге области
друштвеног развоја”.33

Закључак и препоруке: јачање 
интеркултуралног дијалога у региону
Реализацијом пројеката прекограничне сарадње у области
културног туризма у пограничним општинама Србије са Ру
мунијом и Србије са Бугарском, охрабрује се интеркулту
рални дијалог и повећава приход од туризма на задовољ
ство обе земље. С друге стране, пројекти који повећавају
квалитет живота грађана и туриста, требало би да буду део
партнерских пројеката на нивоу локалних заједница (у по
менутим земљама), а да се као такви нађу и у стратегијама
развоја (културе и туризма) на локалном нивоу. Румунија,
бивша социјалистичка земља, под јаким утицајем суро
вог Чаушесковог режима, иако већ девет година чланица
Европске уније, није успела да своје културне потенцијале
адекватно искористи за развој културног туризма. Једини
пример повезивања у смислу јавно приватног партнерства
је Удружење „Oltenia de sub munte”.34 Ово удружење са око
500 споменика културног наслеђа, једна је од најбогатијих
региона у овој области у Румунији. Удружење се повезало
са јавним и приватним институцијама, захваљујући чему је
креирана база података о смештају, културно туристичким
атракцијама и локалној гастрономији овог румунског реги
она. Међутим, не постоји ниједан стратешки документ који
креира мере и инструменте за јавне практичне политике у
развоју културе, па ни туризма ове земље.
Бугарска је културни туризам препознала као један од значај
нијих туристичких производа у Стратегији развоја туризма
2014-2024. Колико је културни туризам важан за економски
32 Драгићевић Шешић, М. и Драгојевић, С. (2004), нав. дело, стр. 204.
33 Ђукић, В. (2011) Уводне напомене приређивача: Развој културне
политике, Култура бр. 130, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 18.
34 The Impact Tourism on Culture 2009. OECD, pp.59.
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развој ове земље, али и за јачање интеркултуралне сарад
ње са земљама у региону, показује чињеница да је израђена
Стратегија развоја културног туризма Бугарске. Оператив
ним програмом регионалног развоја 2007-2013 Бугарске,
директно је подржана култура, културно наслеђе и туризам.
Србија нема Стратегију развоја културе, али ни Стратегију
развоја културног туизма. Да би се креирао било какав стра
тешки документ/план усмерен на јачање интеркултуралног
дијалога на институционалном или локалном нивоу, Србија
прво мора да механизмима и инструментима културне по
литике регулише област легислативе, финансијских субвен
ција и олакшица, чиме би се превасходно утицало на покре
тање невладиног и цивилног сектора. Следећи корак био би
креирање сета механизама и инструмената за успостављање
партнерског односа између јавног и приватног сектора, као
и невладиног и владиног сектора, као и децентрализација
активности „одозго на доле”, ка локалном нивоу власти. У
оквиру стратегије повезивања добре резултате показује ин
терсекторско повезивање културе и туризма (стратегија ор
ганизационог развоја), што се из презентованих резултата
истраживања   у домену јачања интеркултуралног дијалога
преко пројеката за развој културног туризма у пограничним
општинама, могло и сагледати. Тиме би била остварена и
децентрализација и међувладина сарадња. Ово захтева до
датну едукацију запослених у сектору културе, економије,
туризма, образовања и других сектора на локалном нивоу у
циљу подизања свести свих локалних заинтересовних стра
на, о могућностима које им одрживо коришћење култур
ног наслеђа пружа за развој културног туризма. У оквиру
стратегије повезивања, истраживање приказано у овом раду
показало је да се као посебан облик сатратегије може разви
ти интернационализација, која већину културних садржаја и
програма попут културних догађаја и других програмских
активности у функцији развоја културног туризма, као и
додатних културних садржаја води ка спољњем свету. Ти
ме би се значајно охрабрила међународна сарадња у оквиру
развојних пројеката културног туризма, чији је циљ јачање
итеркултуралног дијалога. Да би се спровеле све ове актив
ности, неопходно је имати стратегију културе и стратегију
туризма, које ће препознати културни туризам као развојну
шансу, те на основу овако комплементарних документата,
креирати акционе или стретешке планове развоја култу
ре за период до пет година, а са њима и стратешке мере и
инструменте за остваривање стратешких циљева културне
политике. Реализовани пројекти прекограничне сарадње у
периоду 2007–2013. године у области туризма, чине теориј
ску тврдњу истинитом, а њихова реализација и резултати
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евалуац
 ије даљу одговор на истраживачко питање овог ра
да, а то је да стратегије културног развоја и развоја туризма
доприносе развоју културног туризма. Он ће своју динами
ку развоја наћи у заједничком, прецизном и реалном стра
тешком плану активности, повезивањем јавног и приватног
сектора, децентрализованим одлучивањем, интернациона
лизацијом и тиме се остварује јачање интеркултуралне са
радње, чиме је доказана основна хипотеза рада. Следећи
корак свега наведеног се рефлектује кроз чињеницу да је ве
ћина стратешких докумената из области културе и туризма
на локалном нивоу у Србији, базирана на развоју културног
туризма и јачању интеркултуралног развоја.
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Abstract
European territory is marked by the roads of intercontinental
migrations, redefining borders and the effect of colonialism and
multinational companies. Intercultural dialogue at the international
level is irreplaceable among neighbours. The subject of this paper is
practical policy of intercultural dialogue which is based on the crossborder cooperation in the field of cultural tourism in Serbia, Bulgaria
and Romania. These countries were considered due to the fact that
the establishment of intercultural dialogue in this part of Europe was
realized primarily through projects of cultural tourism within the  crossborder cooperation programme (Pre-Accession Assistance Program
EU 2007-2013). The study provides an answer to the question how to
connect the strategy of cultural development and the development of
tourism (cultural tourism) at the local and national level, in order to
strengthen the intercultural dialogue.
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КУЛТУРА СЕЋАЊА И 
ЈУГОСЛОВЕНСКИ РОКЕНРОЛ
Сажетак: Рад је посвећен култури сећања на југословенски рокен
рол у Србији овде и сада. Рокенрол у естетском и социолошком
смислу, по аутору, представља важну карику у ланцу култур
не традиције српског друштва. Он и популарна култура уопште
(укључујући џез и забавну музику) неоправдано су запостављени
иако стоје уз раме народној и сеоској култури као традиционалним
формама стваралаштва. Овдашња политичка и културна елита
не схвата да српска урбана традиција може представљати нај
важнију спону Србије са светом који се глобализује и модернизује.
Она културу сећања и идентитете резервише превасходно за тра
диционалне фолклорне форме наше културне баштине, сматрају
ћи (вероватно) да у оквир појма традиција улазе само елементи
руралног начина живота. Аутор овога рада се критички осврће
на културну политику која је некомпатибилна са савременим и мо
дерним културним кретањима у свету, а то чини кроз поглавља
која су посвећена дефинисању културе сећања као социолошког
феномена, културној анализи југословенског рокенрола (његовим
дометима и доприносима) и политички програмираном забораву.
Заборав у овом виђењу није случај већ свесно опредељење политич
ког естаблишмента. Рокенрол, а поготову онај са префиксом ју
гословенски, не уклапа се у његову идеолошку, апсолутистичку и
популистичку матрицу.
Кључне речи: Југословенски рокенрол, култура сећања,
идентитети, дух шездесетих, ретрадиционализација, култура
заборава

Увод
Памћење и сећање као процеси сагледани у контексту ин
дивидуалног или нечијег личног искуства јесу психолошке
категорије – такозване когнитивне психичке функције. Пам
ћење одликују две паралелне радње: упамћивање и сећање,
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које, уз диспозицију као способност да се упамћено задржи
као знање, чине целину својствену генеричком anthroposu.
Поред неурофизиолошке и биохемијске функције, процеси
памћења и сећања имају и своју социолошку димензију. Тај
аспект настаје њиховом инкорпорацијом у друштвене окви
ре и искуства различитих колективитета – друштвених гру
па, као што су породица, класа, нација, професија и друге.
Тада говоримо о друштвеном или колективном памћењу,
у чијем делокругу се налазе појмови идентитета, правде,
истине и моћи. У друштвеним наукама све је више радова
посвећених „историји памћења”, са различитим термино
лошким алтернацијама овога појма: „друштвено памћење”
„културно памћење” или „национално памћење”.1
Последњих деценија социолошка и антрополошка литера
тура постала је богатија за још једну синтагму која је данас
у веома честој употреби: култура сећања.2 Овај појам карак
теришу различита значења, што говори о његовој вишеди
мензионалности. Међутим, и он (као и многи други) склон
је да се од силне употребе „излиже”, обесмисли, обезвреди
и генералише, и да од општости постане једноставно неу
потребљив. Док се то није догодило, покушаћемо да се по
служимо њиме (не да га „употребимо”) не бисмо ли помоћу
њега могли да се приближимо одговору на питање зашто
владајуће класе у савременом друштву Србије заборављају
или недовољно пажње посвећују традицији југословенског
рокенрола као значајној културној баштини. Ову културу,
заједно са другим народима СФР Југославије здушно је гра
дила и богатила омладина Србије, али све то данас прекри
вају „рузмарин, снегови и шаш”, што ће рећи колективна
копрена заборава. Да ли у томе постоји свесна намера, за
зор, презир, отклон, нерасположење и нетрпељивост или је
све то, можда, плод чисте случајности? Шта се догодило са
културом сећања на традицију југословенског рокенрола?
Пошто утврдимо за које слојеве традиције савремено српско
друштво има највише интересовања (и зашто), у закључку
ћемо моћи да осветлимо и његов актуелни културни про
фил и увидимо да ли је оно традиционално, предмодерно,
модерно или, можда, постмодерно. У то име, кренимо од
основног појма, од културе сећања као такве.
1 Berk, P. (2010) Osnovi kulturne istorije, Beograd: Clio, str. 85.
2 „Култура сећања” и „култура памћења” као појмови имају и своје тер
минолошке алтернације, попут следећих: „доба памћења”, „експлозија
памћења”, „култ памћења” или „друштвено памћење”, којима се при
дружује и појам „проширеног духа”; Видети: Pavićević, Đ. Zajednice
pamćenja i režimi pamćenja: ka odgovornom pamćenju, u: Kultura sjećanja:
1945. (2009), Zagreb: Disput, str. 93–94.
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Amarcord у контексту културе
Бавимо се памћењем и сећањем у контексту културе, што
аутоматски подразумева да је реч о социолошки релевант
ним категоријама везаним за колективно биће и друштвену
свест одређених друштвених група. У најкраћем, памћење
обухвата „складиштење” садржаја прошлости, док сећање
представља актуел изовање сачуваних садржаја. Гледано из
културносоциолошког угла, важно је знати да уз помоћ се
ћања, а посредством одабраних прошлих садржаја, ствара
мо оквире тумачења и значења за садашњицу.3 Када се фи
лозоф Фернандо Катрога (Catroga) позове на Платона (Plato)
како би кроз његову „слику-сећање” подсетио на присуство
одсутности, он увек има на уму непрекидну дијалектику
која постоји између сећања и заборава.4 Он настоји да про
нађе везу између личног и колективног памћења и утврди
параметре сећања на минуло време. Појединац учествује
у различитим областима меморије и у том смислу његово
гледање јесте аутобиографско. Међутим, оно се увек пре
плиће са историјским гледањем које је шире и преносивије
јер се човек, да би призвао сопствену прошлост, мора осла
њати на обележја која постоје изван њега, а која је одредило
друштво.5 Култура сећања неоспорно представља део ко
лективне свести и повезана је са „политиком сећања” или
политичким коришћењем историје, онда када је у питању
идеолошка употреба прошлости. Наиме, један од истражи
вачких приоритета културе сећања односи се на механизме
„конструисања смисла прошлости”, при чему се врши сао
бражавање прошлости интересима владајуће групе, посред
ством селективног избора, особеног тумачења и повезивања
садржаја из прошлости.6
Сећање на прошлост своди се на једну једину верзију – ону
коју називамо званичном, а коју обликује носилац власти
или друштвене моћи.7 Овде се заправо ради о парафрази
једне старе и познате марксистичке мисли. Култура илиста
ње духа садашњег тренутка налаже нам да се подсетимо
ње. У заједничком младалачком раду Маркса (Marx) и Ен
гелса (Engels) под насловом Немачка идеологија (1845/46)
аутори пишу да у свакој епохи мисли владајуће класе јесу
3 Kuljić, T. (2006) Kultura sećanja: teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti.
Beograd: Čigoja štampa, str. 8.
4	 Katroga, F. (2011) Istorija, vreme i pamćenje, Beograd: Clio, str. 23.
5	 Исто, стр. 18.
6	 Kuljić, T. (2006) Kultura sećanja, Beograd: Čigoja štampa, str. 11.
7	 Đerić, G. Označeno i neoznačeno u narativima društvenog pamćenja: jugo
slovenski slučaj, u: Kultura sjećanja: 1945 (2009), Zagreb: Disput, str. 85.
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и владајуће мисли, па сходно томе класа која представља
владајућу материјалну силу друштва у исти мах предста
вља и његову владајућу духовну силу.8 Ову мисао не тре
ба посебно прилагођавати садашњем времену јер је она у
изворном смислу актуелна и данас. Владајућа класа, као и
увек, поседује све механизме да прошлост стави у Прокру
стову постељу и саобрази је на начин који њој одговара. Ње
на интерпретација прошлости увек ће бити кореспондентна
њеним интересима.
Апропо културних оквира прошлости и сећања на њу, кључ
на функција културе садржана је у томе што она служи одр
жавању континуитета између разних генерација. Функција
акумулирања и складиштења информација пружа основу за
конструисање система значења, који не само што помажу
да се схвати свет, него и фиксирају то поимање, преносећи
га кроз време и простор.9 Систематско акумулирање и скла
диштење чињеница прошлости повезано је са историјском
меморијом, колективним памћењем и културом сећања, као
и са институцијама које су посвећене важним задацима (о)
чувања традиционалних вредности. Реч је о библиотекама,
кинотекама, фото и фонотекама, издавачким кућама, меди
атекама, музејима, разноразним архивима и споменицима
који служе материјализацији сећања. При том се не мисли
само на њихово техничко функционисање, већ и на принци
пе тражења, селектовања и сређивања информација, специ
јалне службе за њихово сакупљање и обраду, као и на систе
матизовање података који не смеју бити препуштени „зубу
времена” и колективном забораву. Тиме сећање престаје да
буде зависно од личних аспирација и постаје ствар важних
друштвених и културних организација, што ће рећи читавог
друштва. Сећање се, по мишљењу Катроге, никада не може
развити без присуства унутрашњих записа (трагова) које
спољашњи, материјални, друштвени и симболички ослон
ци могу оживети. Због тога нема представљања памћења
(ни историографије) без трагова – остатака непостојећег.
Међутим, тумачење споменика (лат. monumento) биће ожи
вљавање памћења једино ако се не ограничи на гносеоло
шку и „хладну” перспективу музеолошких тумачења и ако
се сећања поделе с другима.10 Институционализација сећа
ња онемогућава друштвени заборав. Познато је да догађаји
са проласком времена губе на важности и почињу да личе
на опште схеме својствене једном тренутку наше културе.
8 Маркс, К. – Енгелс, Ф. (1976) О књижевности и уметности. Београд:
Рад, стр. 46.
9 Соколов, Е. В. (2001) Културологија, Београд: Просвета, стр. 150.
10 Katroga, F. (2011) Istorija, vreme i pamćenje, Beograd: Clio, str. 29–30.
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Те схеме помажу сећањима да се одрже, али тако да сећа
ња плаћају тиме што подлежу искривљавању.11 Искривља
вање може бити случајно, али када је политика одређених
друштава у питању, оно је најчешће сасвим интенционал
но и циљано. Елем, памћење и сећање у друштвима, наро
чито оним са слабом демократском традицијом, изложени
су политичкој пропаганди и индоктринацији. Недемократ
ска друштва склона су да врше строгу селекцију садржа
ја које треба памтити, затим реинтерпретирању, па чак и
измишљању истих.12 У политизацији прошлости иде се у
крајност, при чему се долази до тога да култура сећања да
нас представља комерцијално организовану и политички
инструментализовану прошлост.
Постиндустријско доба и глобализација унели су многе про
мене у схватању културе и перцепцији идентитета. Прво
битно схватање идентитета односило се на карактеристике
„националног бића” које су у сродничком систему непро
менљиве, једном за свагда дате и фиксиране.13 Традицио
нално схватање о есенцијалистичком карактеру идентитета
уступило је место конструктивистичком схватању, по ко
ме идентитет као производ дискурса никада није неутрал
на категорија већ се конституише из одређеног оквира –
социјалног или културног.14 Амбивалентност, хетерогеност,
мултиплицитет и отвореност перспектива у модерним вре
менима подразумевају плуралитет интерпретација и избора
у партикуларним и променљивим околностима, у којима се
људи срећу са фрагментацијом и контрадикцијама како ко
лективне тако и персоналне егзистенције.15 Другим речима,
памћење је бесконачни процес прикупљања, прераде, скла
диштења и употребе искустава. Схваћено као друштвени
конструкт, оно је, као и заборав, увек подвргнуто историјски

11 Berk, P. (2010) Osnovi kulturne istorije, Beograd: Clio, str. 86.
12 Видети: Hobsbom, E. i Rejndžer, T. (ur.) (2002) Izmišljanje tradicije. Beo
grad: XX vek; Gidens, E. (2005) Odbegli svet: kako globalizacija preoblikuje
naše živote, Beograd: Stubovi kulture; Božilović, N. (2014) Kulturno klat
no: ogledi o tradiciji i modernizaciji kulture srpskog društva, Niš: Filozofski
fakultet.
13 „Ми, међутим, данас знамо да је и идентитет ствар избора, политичке
воље, конструкције и стратегије. Он није скуп фаталних ограничења,
него пре један широк појас могућности које стоје на располагању зе
мљама, њиховим народима и њиховим вођама кад се питају шта ће учи
нити од себе”; Čolović, I. (2014) Rastanak s identitetom: ogledi o političkoj
antropologiji 3, Beograd: Biblioteka XX vek, str. 26.
14 Рогач Мијатовић, Љ. (2014) Културна дипломатија и идентитет
Србије, Београд: ФДУ и Clio, стр. 56.
15	 Golubović, Z. (1999) Ja i drugi: antropološka istraživanja individualnog i
kolektivnog identiteta, Beograd: Republika, str. 7.
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променљивим фигурацијама и дискурзивној производњи
меморије.16
У глобалном свету посебна пажња посвећује се етничким,
националним и културним идентитетима, који се доводе у
везу са питањима националне државе и суверенитета. Тео
ретичари с разлогом повезују колективно памћење са пита
њима идентитета, при чему Ентони Смит (Smith) чак уводи
формулу која гласи: „Нема памћења, нема идентитета, нема
нације”.17 Са историјом, језиком и расом, као својим култур
ним основама18 сматра се да ови идентитети могу предста
вљати одговор и отпор претећим учинцима глобализације.
Наиме, заједничка историјска сећања и одређени етнички
атрибути, попут митова о заједничким прецима и славним
јунацима, веома су битни за осећање етничке идентифика
ције19. У овоме веку, кога Доминик Мојси (Moïsi) назива „ве
ком идентитета” емоције су значајније но икада, јер у доба
глобализације постаје веома битно афирмисати сопствену
индивидуалност. Мојси сматра да у свету којим доминира
идентитет, мање нас одређују политичка уверења и идеје
него перцепција наше суштине. Зато смело поентира: „У
данашњем свету, борба за идентитет заменила је идеологи
ју”.20 У овом контексту, не постоји нешто ближе идентите
тима него култура сећања – на заједничку историју, терито
рију, претке, митове, језик, веровања, обичаје, једном речју:
прошлост. Водећи непрестани дијалог с прошлошћу, човек
поставља темеље властитом идентитету.
Време је за хипотезу: Политичке елите у савременом срп
ском друштву обузете су сећањем на прошлост своје земље,
али то сећање је строго контролисано, селективно и подре
ђено идеолошком концепту који оне заговарају. Све што је
њима мрско и страно гура се у страну и ставља „под тепих”.
Људи на власти прошлост трансформишу и колективно се
ћање каналишу тако што га прилагођавају својим тренутним
потребама и интересима. Културу њиховог сећања покрива
још већа (не)култура заборава, а она се односи углавном на
ближу историју и време када је Србија у склопу једне шире
16 Pavićević, Đ. Zajednice pamćenja i režimi pamćenja: ka odgovornom pam
ćenju, u Kultura sjećanja: 1945. (2009), Zagreb: Disput, str. 103.
17 Smith, A. (1996) Memory and modernity: reflections on Ernest Gelner’s the
ory of nationalism, in Nations and Nationalism, 2 (3), pp. 371–388.
18 Friedman, J. (1994) Cultural Identity and Global Process, London: Sage,
p. 238.
19 Видети: Šušnjić, Đ. (2015) Teorije kulture, Beograd: Zavod za udžbenike,
str. 334–335.
20	 Mojsi, D. (2012) Geopolitika emocija: kako kulture straha, poniženja i nade
utiču na oblikovanje sveta, Beograd: Clio, str. 28–29.
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друштвене заједнице доживела свој велики привредни (ин
дустријски), делом политички и, понајвише, културни про
цват. При том не заборављамо да је југословенски социјали
зам, нарочито у политичком смислу, патио од бројних сла
бости, међу којима су селективно памћење као и селективно
заборављање (прећуткивање, потискивање и прикривање
неких историјских факата). Ова претежно идеолошка држа
ва и њен режим имали су многе одлике тоталитарности, па
и у смислу да се она служила методама „одуз имања сећа
ња” и „организованог заборављања”, како их је назвао Пол
Конертон (Connerton).21 Међутим, у сфери културе и односа
власти према културним прегаоцима, а нарочито улагањем у
културно стваралаштво, та држава „комунистичке light дик
татуре“22 могла би послужити као узор многим данашњим
балканским „демократским” државицама.
Овде ће бити речи о југословенском рокенролу који је био
културна специфика југословенског друштва, а који је на то
друштво извршио значајан и прогресиван утицај. Има исти
не у томе да је рокенрол у приличној мери допринео да се
југословенско социјалистичко друштво постепено оријен
тише на капитализам, вишепартизам и тржишну привреду.
У сфери културе ти утицаји били су још конкретнији и ви
дљивији – рокенрол је одиграо велику улогу у освајању сло
боде на подручју СФРЈ, не само у музичком смислу већ и у
погледу општедруштвене еманципације, мењања погледа на
свет и афирмисања пацифистичких и космополитских иде
ја.23 Рок култура у Југославији, може се рећи, представљала
је авангарду јер је увелико утирала путеве социјалних про
мена и модернизације друштва у целини. Да би се утврдило
какво је данас сећање на то време и да ли је наша хипотеза
о друштвеном забораву на њега исправна, упутно је освр
нути се на одређене секвенце из историје југословенског
рокенрола.

Југословенска рокенрол заједница
Наслов рада нас обавезује да у кратким цртама дамо соци
олошки пресек југословенског рокенрола. То не значи само
одговорити на питање колико је рок био присутан у југосло
венској популарној музици већ и колико је рока било у по
нашању, социјалном комуницирању, моралним схватањима,
21 Видети: Konerton, P. (2002) Kako društva pamte. Beograd: Samizdat B92,
str. 26.
22 Perković, A. (2011) Sedma republika: pop kultura u YU raspadu. Zagreb,
Beograd: Novi Liber, Službeni glasnik, str. 115.
23 Божиловић, Н. (2014а) Антиномије
шездесетих, Култура, бр. 145, стр. 232.
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уметничким стиловима, начину одевања и шире – погледу
на свет југословенске омладине. Шта је рокенрол значио
за промену културних образаца југословенског друштва?
Да ли је он на неки начин био покретачка снага свеукупног
друштвеног развоја? Да ли је рок уморну социјалистичку
политичку елиту убацио у орбиту кретања модерних земаља
света? Напокон, какво је данас сећање на рок културу Југо
славије? Јер, рок није само „музика на струју”, рок је држа
ње, став, слобода, љубав, самопоуздање, иницијатива, по
глед на свет. Да би се ствари појасниле, упутно је начинити
малу дигресију која се тиче оријенталне културе, трансцен
денталне медитације и фасцинације рокера источњачком
филозофијом, а посебно северноаф
 ричким и источњачким
музичким идиомима. У зен филозофији и јапанској култу
ри постоји једна реч за све напред набројано, што се одно
си на рок као културу. Та реч је satori илити просветљење
(„ударац у око”) и она скупно подразумева ослобођење уну
трашњег живота (морално, духовно и интелектуално) које је
основни услов сопствене стваралачке акције.24 Западњачком
уму и друштву које је било огрезло у сувишном вербализо
вању и дискурзивности била је потребна баш та иницијална
каписла која је кретала из унутрашњег живота и креативне
енергије младих рокера. Њихова инспирација долазила је из
духовног искуства просветљења које се у контексту култу
ре поклапа са планетарном енергијом рока. Све ово изгледа
миљама далеко од државе која се звала СФРЈ, али рокери су
учинили да читав свет постане глобална и јединствена за
једница бунтовника и бораца за слободу и права људи. Због
отворености музичких форми (неконвенционалност, слобо
да импровизације, једноставност и непосредност) и апсо
лутне неспутаности када је у питању друштвено комуници
рање рока, свака култура имала је могућност да овој музици
подари понеку од својих специфичности. Југословенски ро
кери искористили су то своје „право” на посебност.
Ниједна културна новотарија не настаје ex nihilo. Сваки но
ви културни пројекат наслања се на нешто што је створе
но пре њега и што се у извесном смислу може назвати тра
дицијом. Тако је и са југословенским рокенролом. Он није
пао са неба будући да је у Југославији (дакле и у Србији)  
још пред други светски рат већ било музицирања на „ла
ке ноте”. Наиме, све што није било из корпуса „озбиљног”
стваралаштва третирано је као забава лишена креативних и
квалитетних садржаја. Ти садржаји смештали су се у јед
ну олако и на брзину смишљену реч – „популарно”. Данас
24 Упоредити: Suzuki, D. T. (2005) Zen i japanska kultura, Beograd: Geo
poetika, str. 17–24.
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популарно више не носи (само) негативне конотације, али у
првим деценијама прошлога века оно је садржавало све од
лике тривијалног, медиокритетног и површног. Већ је добро
познат негативан третман забавне и, нарочито, џез музике у
бившим Југославијама – и монархистичкој и социјалистич
кој.25 Џез који свирају „црнци”, па још певају на енглеском,
његови превисоки тонови и та претећа импровизација, од
увек су били табу за унитаристичке и тоталитарне режиме.
Он је, међутим, био по укусу интелектуалаца и урбане гра
ђанске омладине између два рата која је тражила право на
свој избор и различитост. Колизија између власти и урбаног
грађанства, између конзервативизма и либерализма, тради
ционализма и модерности постојала је одувек, јер су једни
хтели да задрже статус кво док су други тежили променама.
Преко музичког укуса преламали су се много важнији со
цијални проблеми који су се тицали карактера друштва у
целини.
Музика у СФРЈ која је долазила из западног капиталистич
ког света од почетка је била третирана као идеолошки не
прихватљива и тумачила се као својеврстан отпор режиму.
Она се њихала на културном клатну између тадашњег Со
вјетског Савеза и Сједињених Држава. Југословенски кому
нисти су читаву политику, па и културну, у првим после
ратним годинама усаглашавали са својим совјетским идео
лошким истомишљеницима. Међутим, почетком педесетих
година долази до идеолошког престројавања и до отварања
према Западу, чији утицај на југословенском простору по
стаје све очигледнији. Култура је била прави лакмус папир
који је показивао све већу беневолентност власти за при
хватање западњачких садржаја (музичких, ликовних, филм
ских, литерарних), а томе је свакако претходила економска,
војна и политичка помоћ која је режиму осигуравала суве
реност и безбедност. СФРЈ је, осим отварања граница за го
стовања познатих авангардних уметника из САД и земаља
Западне Европе, и сопствену културну политику модернизо
вала и усклађивала са стиловима који су у то време били нај
популарнији. У почетку су музички програми били облико
вани по увезеним западњачким моделима. Најближи нам је
био музички фестивал Сан Ремо. По угледу на њега и њему
сличне, у Југославији су се, као печурке после кише, један
за другим почели оснивати фестивали забавне музике – Бео
град, Загреб, Опатија, Сплит, Скопје и тако редом, углавном
25 Видети: Simić, V. (2011) Sentimentalno putovanje, Beograd: Clio; Blam,
M. (2011) Jazz u Srbiji 1927–1944, Beograd: Stubovi kulture; Božilović, N.
(2014) Kulturno klatno: ogledi o tradiciji i modernizaciji kulture srpskog
društva, Niš: Filozofski fakultet.  
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по политичком, односно националном „кључу”. На њима су
афирмацију стекла имена која и данас представљају узор
многим музичарима, композиторима и певачима. Музика
коју су они изводили имала је типичан југословенски пред
знак, а представљала је конгломерат различитих праваца и
стилова. Каткад су то били шлагери, романсе, шансоне, ба
ладе, а потом разни џез аранжмани, твист и латиноам
 ерички
стандарди. Све то пропраћено је развојем дискографске ин
дустрије и оснивањем првих дискографских кућа, на челу са
загребачким Југотоном и београдским ПГП РТБ-ом.26
Све наведено представљало је идеалан темељ за имплемен
тацију рокенрола и музичких рок стандарда какви су се на
Западу појавили већ средином педесетих година. Првобит
ни рок, као „инструментални есперанто”, био је идеалан ме
диј за планетарни продор музике која је својом једностав
ношћу и демократичношћу израза непосредно комуницара
ла са публиком и отварала простор групном идентитету.27
У години подизања Берлинског зида (1961) у Југославији
се појављују први рок бендови: београдске Искре, Силуе
те, Златни дечаци, Елипсе, сарајевски Индекси, загребачке
Сјене и Бијеле стријеле и тако редом. Масовна фасцинација
звуком електричне гитаре учинила је да за релативно кратко
време рокенрол истисне све музичке жанрове који су се до
тада практиковали. Овде је реч о културним, и још ближе
естетским, узроцима прихватања рокенрола, мада многи те
оретичари инсистирају на важности социјалних, а пре све
га политичких димензија овог феномена. Тачно је да се тих
година догађала „американизација света” која је утицала на
економију, технологију и културу, али ништа мање на мен
талитет, обичаје, понашање и систем вредности. Упоредо
са овим процесом јавља се и њему супротан „антиам
 ерика
низам”, који такође носи своју стереотипну „материјализа
цију” симболизовану кроз судбину Индијанаца, Хирошиму,
мултинационалне компаније, НАТО пакт. Упркос томе, џез
и рокенрол, као и водећи авангардни сликарски правци, учи
нили су да потрошачко друштво и амерички начин живота
постану сан коме су тежили многи људи.28

26 Видети: Škarica, S. (2005) Kad je rock bio mlad: Priča s istočne strane
(1956–1970). Zagreb: V. B. Z.; Janjetović, Z. (2011) Od Internacionale do
komercijale: Popularna muzika u Jugoslaviji 1945–1991, Beograd: Institut
za noviju istoriju Srbije; Ivačković, I. (2014) Kako smo propevali: Jugoslavi
ja i njena muzika, Beograd: Laguna.
27 Škarica, S. (2005) Kad je rock bio mlad: Priča s istočne strane (1956–1970),
Zagreb: V. B. Z., str. 26.
28 Видети: Vučetić, R. (2012) Koka-kola socijalizam, Beograd: Službeni
glasnik, str. 27–29.
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Југославија у томе није била изузетак. Штавише, у односу
на одушевљење младих у погледу прихватања западних кул
турних новотарија, била је водећа земља међу онима за ко
је се сматрало да се налазе с оне стране „гвоздене завесе“.
Далеко смо од примисли да читаву ситуац
 ију у Југослави
ји идеализујемо, будући да је и овде као и у свакој другој
земљи питање слободе заправо било стриктно повезано са
питањем економске и политичке моћи. Утицај политике на
културу не треба занемаривати, али га не треба ни прецењи
вати. Уистину је апсурдно веровати да је, како то мисле и го
воре теоретичари завере (који су по правилу амерофоби), да
је рокенрол испоручен Југославији као некакав „тројански
коњ” који ће поспешити рушење комунизма. Они прикрива
ју истину да је још пре Другог светског рата у Југославији
била солидно утемељена традиција џеза и забавне музике,
на коју се рокенрол згодно „накалемио”. Тадашњи кому
нисти, једнако као и садашњи националисти, у рокенролу
су видели експанзију западних „декадентних” вредности и
стилова живота, који су наводно представљали опасност за
интегритет и суверенитет њихове земље. Музика тих „чупа
ваца” критикована је, дакле, и „с лева” и „с десна”. Рокенрол
је, супротно њиховим слутњама, представљао прозор у свет,
а урбана омладина је желела да буде део тог света.
Генерације које су обликовале „дух шездесетих” стасавале
су у веома бурном раздобљу. Свет је био блоковски поде
љен, колонијализми су били још увек актуелни, а беснели су
и међудржавни ратови, од којих је најпознатији онај између
САД и Вијетнама. С друге стране, шездесете су у културном
погледу биле године огромних стваралачких потенцијала –
у књижевности, науци, сликарству, на филму, у рок музици
и другим областима популарне културе. Тих година чинила
се могућом чувена максима зен културе, по којој је човек
кадар да сопствени живот трансформише у стваралачко де
ло.29 Тешко је младима данас пренети дух времена „кад је
рок био млад”, али и тај дух је као и сви остали непоновљив.
Рок га је додатно учинио јединственим.30
29 Suzuki, D. T. (2005) Zen i japanska kultura, Beograd: Geopoetika, str. 25.
30 „Нико ко није имао среће да током 1966. и 1967. године има између че
трнаест и тридесет година, никада неће осетити усхићење тих година у
популарној култури. Ведри оптимизам се разлио посвуда и чинило се
да су могућности бескрајне. Зајахавши британску јавну сцену која је
већ обгрлила музику, моду и филм и на којој је енглески фудбал управо
поразио свет, Битлси су били на врхунцу и на њих се гледало с поштова
њем, као у гласноговорнике позитивног новог доба у ком ће мртви оби
чаји старије генерације бити обновљени и преправљени кроз креативну
снагу бескласне омладине”; Makdonald, I. 2012. Revolucija u glavi: Pesme
Bitlsa i šezdesete, Beograd: Clio, str. 374.
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Рокенрол је превасходно глобални музички жанр, али тео
ретичари различитих профила постављају питање да ли он
садржи и локалну димензију која се тиче људи који су живе
ли или који живе изван Велике Британије и САД. Проблем је
прилично деликатан с обзиром на то да је најважнија мисија
рока социјално-комуникацијске природе у глобалним окви
рима, то јест да је садржана у брисању географских и локал
них граница. Култура је по дефиницији „безобална”, али се
условно може прихватити теза по којој се музика схвата као
„производ” преко кога људи изражавају своја осећања и сте
чена искуства и који као такав наставља да живи кроз значе
ња која му конзументи додељују. Музика, овде рокенрол, по
стаје важан градитељ одређене представе на основу које је
могуће препознати неко место.31 Другим речима, рокенрол
је формално, по својој естетској суштини универзална му
зика, док се контекстуално, као производ дискурса, он може
перципирати и као локални феномен. Ту се већ постављају
питања идентитета и идентитетског обликовања.
Када је о СФРЈ реч, речено може бити поткрепљено бројним
примерима који доказују постојање југословенског иденти
тета као таквог и југословенског рокенрола који је, осим
глобалних значајки, имао и локални легитимитет. Многе
композиције поп певача Југославије и „електричарских” са
става посвећене су земљи у којој су живели и вредности
ма на којима је она била утемељена. Отуда бројне верзије
револуционарних, патриотских, партизанских и бригадир
ских песама. Најпознатије од њих изводили су чак и бен
дови „чврстог” рокерског звука, какви су били Time или YU
група (само име бенда има идентитетску конотацију). Ђор
ђе Балашевић је песмом Рачунајте на нас слао поруку вла
стима, то јест одраслима, Исмета Крвавац је тугаљиво и са
љубављу певала Земљо моја, а Корни група је имала сплет
песма у којима се исказивала приврженост својој држави и
личностима попут Лоле Рибара, вође омладинског револу
ционарног покрета у Југославији.32 Коју деценију касније
Електрични оргазам изашао је са рокенрол „химном” Игра
31 Ristivojević, M. (2012) Rokenrol kao lokalni muzički fenomen. Etnoantro
pološki problemi, god. 7, sv. 1, str. 214.
32 Иво Лола из истоимене песме Корни групе био је идол југословенске
омладине у погледу његове младости, храбрости, лепоте и учености. Он
је младима представљао симбол слободе и поштења, врхунских морал
них вредности тога доба, а уз то и жртву у име будућности нових гене
рација. Данас би се рекло: Иво Лола Рибар је поп икона, пандан Џејмсу
Дину (Dean), његовом таленту и бунтовништву. Уз све то, погодило се
да је он изгубио живот у 27. години, када и највеће звезде рокенрола које
припадају тзв. Клубу 27: Брајан Џонс (Jones), Џими Хендрикс (Hendrix),
Џенис Џоплин (Joplin), Џим Морисон (Morrison)...
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рокенрол цела Југославија, а Пеђа D’ Boy остаће упамћен по
песми Југословенка.33 Све ово иде у прилог тези о стварању
групног идентитета југословенске омладине, формираног
под снажним утицајима рок музике. Шездесетих година у
Југославији популарна култура није признавала републичке
границе, нити је имала националне предзнаке, већ је сагле
давана у југословенском контексту.34 Поменута локална и
патриотска осећања нису гушила или поништавала оно уни
верзално и препознатљиво у поп/рок музици: рокерске ри
фове и импровизацију, једноставност, непосредност, некон
венционалност и познату амбивалентност осећања у којима
су сједињени бука и нежност, дрскост и сета.35
Југословенски случај је пример једног веома успешног
акултурационог (боље рећи транскултурационог) модела у
коме је култура прималац у исто време била у позицији да
буде и култура давалац. Идентитетски коктел америчког и
југословенског „семена” показао се као животворан на де
лу. Антрополозима би био интересантан и енкултурациони
контакт, који се догађао приликом гостовања наших раних
бендова у иностранству. Златни дечаци су, рецимо, оставили
снажне импресије код публике својим концертима у Енгле
ској, док су Роботи (под именом The Five Up) имали запаже
не наступе на концертима по Италији и Немачкој.36 Полити
чари би рекли да су они били прави амбасадори своје земље.
Нови талас и панк покрет у Југославији осамдесетих такође
се морају узети као релевантни фактори културне традиције
југословенског друштва, разбијања неких старих илузија  и
деконструкције идентитета, но то су у културном и поли
тичком смислу веома особени покрети и захтевају посебну
социолошку анализу.37
Све ово јесу социолошке и културно-антрополошке констан
те и немају везе ни са каквом југоносталгијом, у конкретном
случају рок носталгијом. Носталгични наративи произлазе
из носталгичних осећања. Они, осим прошлости и сећања
33 Видети: Janjatović, P. (2007) Ex YU enciklopedija 1960–2006, Beograd:
autorsko izdanje.
34	 Vučetić, R. (2012) Koka-kola socijalizam, Beograd: Službeni glasnik, str. 40.
35	 Božilović, N. (2004) Rok kultura, Niš: SKC, str. 145.
36	 Up. Škarica, S. (2005) Kad je rock bio mlad: Priča s istočne strane (1956–
1970). Zagreb: V. B. Z.; Janjatović, P. (2007) Ex YU enciklopedija 1960–
2006, Beograd: autorsko izdanje.
37 Видети: Божиловић, Ј. и Петковић, Ј. (2014) Политичко-естетска димен
зија југословенског новог таласа, у: Уметност и њена улога у историји:
између трајности и пролазних –изама, посвећено сећању на проф. др
Миодрага Јовановића (1932 – 2013), уредио Јовановић, З. М. и други,
Косовска Митровица: Филозофски факултет у Приштини, стр. 35–48.
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на њу, садрже и одређена поређења са садашњошћу. Сећа
ња и поређења могу имати историјску и личну димензију,
од којих прва изражава жељу за повлачењем из савременог
живота повратком у прошло време, док се у случају лич
не носталгије идеализује персонално запамћена прошлост.38
Наше сећање на ране године рокенрола у Југославији засно
вано је на историјским фактима која су у државицама наста
лим њеним распадом добрим делом прекривена колектив
ним заборавом. За пример ћемо урадити једну малу студију
случаја Србије.

Политички програмиран заборав
Постоји један парадокс у савременом српском друштву: што
је прошлост временски даља то је сећање на њу „свежије”.
Митови о Косовском боју препричавају се као стварни дога
ђаји којима као да су Срби овога века присуствовали. Косов
ски архетип и култ Косова омогућили су да кроз векове про
шлост послужи као узајамна контекстуализација садашњо
сти,39 а то је чињено у правом традиционалистичком мани
ру: да прошлост заклони садашњост. Што је нешто митскије
и ирационалније, то нам се чини стварнијим и разумнијим.
Што је мање чињеничких доказа, књига, чланака, фотогра
фија, филмова, архивских докумената и других факата, то
смо сигурнији у аутентичност нечега прошлог. И обратно:
скорашња историја поткрепљена доказима чини нам се да
леком, њена перцепција је несигурна, памћење на њу бледо,
интересовање слабо, а сећање магловито. Урбана и грађан
ска Србија готово да је нестала из наших историјских чи
танки. Код ње сећање уступа место забораву. Разлози томе
могу се потражити и у чињеници да некрофилија у српској
култури смрти заузима изузетно високо место, док ње не
ма у вредносном систему урбане Србије која слави живот и
вредности модерног света. У сваком случају, ова проблема
тика не може се објаснити ван политичког контекста и одно
са владајућих структура према традицији и модернизацији
српског друштва.
Бројни индикатори говоре у прилог социолошкој тези, по
којој се у Србији данас догађа свеопшта ретрадиционализа
ција. Она је присутна на свим нивоима друштва, а обухва
та и обе компоненте културе сећања: историјску и личну.
Једну која из савремености „вуче” на прошло време, које
је наводно боље него ово сада, и другу, која некритички
38 Kovačević, I., Trebješanin, Ž. i Antonijević, D. (2013) Teorijsko-pojmovni
okvir za proučavanje nostalgije, Antropologija 13, sv. 3, str. 10.
39 Рогач Мијатовић, Љ. (2014) Културна дипломатија и идентитет
Србије, Београд: ФДУ и Clio, стр. 101.
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идеализује читаву прошлост. Наравно да је у оба случаја
реч о носталгијама, у којима емоције потискују рационално
расуђивање.40 У случају Србије, те чињенице саме по себи
не би представљале велику опасност када друштвена свест
и колективно сећање не би били резервисани само за јед
ну сферу друштва и један сегмент културе – рурално и кон
зервативно. Актуелна владајућа политичка елита коју чине
„умерени” десничари-националисти (али ништа мање и она
претходна, тзв. демократска) готово у потпуности је бацила
у засенак и препустила забораву онај део традиције у Ср
бији који је дао допринос културном животу у смислу ње
гове урбанизације и изграђивања инивидуалне, креативне,
критичке – авангардне свести. У име митова, фолклора и
пасторала, у Србији се заборавља на вредности тзв. елит
не културе (књижевност, поезија, сликарство, балет), као и
на остварења из многобројних жанрова популарне културе.
Актуелној власти заборав служи као штит којим се она бра
ни од чињеница, као алиби у односу на оно што се збило а
није јој по вољи, склониште од нечега што може да пољу
ља њен друштвени положај и угрози егзистенцију. Урбана
култура једна је од претњи лагодности њеног живљења и
произвољне употребе прошлости.
С обзиром на дужину и континуитет „заборава”, има основа
за сумњу да је он намеран, вештачки произведен и идеоло
шки програмиран. Из визуре актуелне доминантне културе,
минула култура српског друштва повезана је искључиво са
традицијом „гуња и опанка”. Реч је о традиционализму који
је по себи искључив, а видљив је преко оживљавања дале
ке прошлости и историјских митова, глорификације „наци
оналног бића” и религиозне афилијације.41 Традиционали
стички дискурс је неприхватљив јер у њему, осим народне
и сеоске културе, нема места за облике популарне културе,
као што су филм, џез, забавна и рок музика. Урбана култура
и алтернативни стилови живота у потпуној су супротности
са вредностима које имају традиционалистичко упориште,
а то су: колективизам – антииндивидуализам, култ вође –
ауторитарност, затвореност према свету – непријатељство
према другом.42 У скоријој прошлости, током деведесетих,
40 Што се југоносталгије тиче, „овај феномен се не може објаснити ис
кључиво као део негативних ефеката транзиције, већ и као последица
губитка друштвеног поверења, као и тренутне друштвене несигурности,
који заједно јачају осећај ꞌчежње за прошлошћуꞌ... У том светлу, југоно
сталгија се може сагледати као критика постојеће постсоцијалистичке
стварности, као и дискурс у креирању једне политике сећања”; Исто,
стр. 108.
41	 Božilović, N. (2014) Kulturno klatno, Niš: Filozofski fakultet, str. 99.
42	 Lazić, M. (2005) Promene i otpori, Beograd: „Filip Višnjić”, str. 24.

271

НИКОЛА БОЖИЛОВИЋ
у Србији је дошло до разарања друштвености које је подра
зумевало разарање свих могућих алтернатива, од политич
ких и информативних до музичких.43 Данас се није много
одмакло од тога, будући да разарање алтернативних стило
ва живота није утихнуло. У савременом српском друштву у
коме преовладава затворена и парохијална (провинцијска)
свест, народна светковина још увек има првенство у одно
су на модерне урбане изражајне форме у култури. Свему
томе увелико доприносе медији у Србији који су отвори
ли просторе за интензивне и некритичке продоре изразито
комерцијалних садржаја и необјективних, политички при
страсних коментара. Истраживања показују да постоји јак
утицај комерцијализације и таблоидизације домаћих меди
ја на формирање вредности, чиме се још једном потврђује
позната социолошка теза да су медији не само преносио
ци већ и креатори вредносних образаца.44 Овде није реч
само о класичним медијима (штампа, радио, телевизија),
већ и модерним средствима масовног општења, као што су
билборди, интернет сајтови или друштвене мреже.
Што се рокера тиче, они су своје битке са „народњацима”
почели губити већ у седамдесетима, да би рат коначно изгу
били током деведесетих. Анте Перковић сматра да Југосла
вија није била сељачкија држава од неких других, већ тврди
да је ондашње тржиште проценило да ће више профитирати
од Лепе Брене и њених бројних југословенских „клонова“
него од урбаних и „млитавих” рокера. Када су народњаци
схватили да је вага „дебело претегнула” на њихову страну,
они су с челичном етиком свадбарских забављача, неопте
рећени уметничким аспирацијама, на „турбо погону ракије
и кокаина”, рокере моментално закључали у „урбани гето”.
Укратко, кафански фолк је једноставно био директнији и ра
зумљивији публици којој се обраћао, није га требало прево
дити, а и време које је долазило преферирало је „музику за
пиће, пуцњаву, крик и плач”.45 Међутим, садашњи заборав
на рокенрол као „седму републику” Југославије, не тиче се
само дихотомија урбано – рурално, већ он произлази и из
одређених идеолошких побуда.
(Не)култура заборава на нашем подручју налази се у блиској
вези са идејом југословенства (која се презире) и југословен
ске културе (од које се зазире). Разлози томе су вишеструки,
43 Gordi, E. (2001) Kultura vlasti u Srbiji: nacionalizam i razaranje alter
nativa, Beograd: Samizdat B92.
44	 Vukadinović, M. (2013) Zvezde supermarket kulture: medijska slava u po
trošačkom društvu, Beograd: Clio, str. 13.
45	 Perković, A. (2011) Sedma republika, Zagreb, Beograd: Novi Liber, Službeni
glasnik, str. 44–45.
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али су суштински повезани са карактером, апсолутизмом
и популизмом елите на власти. Најпре, однос према југо
словенској државној заједници, а посебно оној са социјали
стичким префиксом, прилично је неодр еђен, али генерално
и суштински он је негативан. На бившу државу гледа се ис
кључиво кроз идеолошке наочари које социјализам прика
зују као изузетно негативну друштвену и политичку фор
мацију, а Југославију   представљају као „тамницу српског
народа”. Предрасуде попут ове у потпуности замагљују по
глед и унапред паралишу сваки покушај другачијег виђења.
И у много горим политичким системима од југословенског
култура је успевала да се издигне и створи врхунска дела, а
камоли у овом који је у својој најпрогресивнијој развојној
фази афирмисао манифестације које су оставиле неизбри
сиве трагове у светским размерама (Mediala, BITEF, FEST).
Прве гитаријаде у Београду а за њима и гитарска надмета
ња широм земље градила су нову културу, инспирисану рок
стваралаштвом. У том миљеу створена су дела која засигур
но улазе у фонд традиционалних вредности по својим естет
ским дометима, али и социјалним консеквенцама – жанрови
попут џеза, попа и рока дали су допринос српској традицији
јер су обликовали не само музичке укусе него и креирали
укупно понашање, морална схватања, научна искуства, иде
је и сазнања тадашње „социјалистичке” омладине.46 Њихо
ва „мана” није у томе што су врхунска у свом жанру, већ
пре свега зато што су „југословенска”. Отуда наводно за
борављање или прећуткивање свих успеха и величанстве
них резултата не само на пољу модерне уметности већ и на
пољу медија, списатељства, архитектуре, дизајна, спорта и
осталих области стваралачке праксе.
Рокенрол као елемент популарне културе у свести људи
на власти двоструко је неприхватљив: најпре, зато што је
„југословенски“, а затим што је „увезен” са Запада и има
субверзивно дејство. Власт у Србији понаша се у духу кон
струисаних стереотипних представа по којима постоје „две
Србије”. Тако се „Прва Србија” доживљава као патриотска,
национална и православна, а за „Другу Србију” резервишу
се појмови модерног, европског, космополитског, грађанског
и либералног. Наведени придеви су заправо симболичке
границе из којих се изводе и друге вредносне конструкци
је. Представници власти не смеју да издају оно „национал
но“ и „аутентично” у име нечега што долази са стране, а
опет, они знају да нас баш оно страно чини грађанима све
та. Пошто јој је разум у „другој” Србији, а срце у „првој”,
власт у име српства занемарује југословенство, а предност
46 Božilović, N. (2014) Kulturno klatno, Niš: Filozofski fakultet, str. 129.
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даје домаћим „артиклима” (српско, народно, фолклорно, до
маће, „ћирилично”) у односу на стране и увезене животне
стилове, међу којима је и рокенрол.47 Стога је природно да
на тржишту националних симбола приоритет има Гуча а не
Егзит.
Једна важна дигресија: културу сећања на друштвене фено
мене обликују и неке теоријске парадигме, а не само соци
јално-политичка пракса. Наиме, у културолошким расправа
ма код теоретичара приметно је неједнако гледање на однос
између појмова култура и друштво. Све је више културних
социолога који, попут Џефрија Александера (Alexander),
указују на релативно висок степен аутономије културе у од
носу на друштво.48 Пренето на наш проблем, то би значило
следеће: Популарна култура социјалистичке Југославије не
може се изводити априори из карактера друштвено-поли
тичког система јер она представља критику, а не рефлекс и
пасивни одраз тога система. За разлику од социјалистичког
друштвеног система који је грађен на јединству, колекти
витету и идејној сагласности, рокенрол је све супротно од
тога: он је строго индивидуализован, дисонантан и дисхар
моничан, у музичком, али и социјалном смислу. Зато хра
мљу све теор ије које покушавају да карактер југословенског
рокенрола изводе из разноразних политичких (партијских)
извора, одлука, декларација и докумената. Могли су градски
комитети, па и Савез омладине Југославије доносити свако
јаке закључке, рокенрол је ишао сопственим путем и ширио
идеје које је и само друштво почело да прихвата (а потом и
приписује себи!).
Рокенрол као уметност, речено Адорновим (Adorno) јези
ком, друштвеност показује управо преко свог асоцијалног
карактера (sic). Овај став није противречан у себи јер се, по
овом франкфуртовцу, социјабилност уметности не сагле
дава у њеном апологетском додворавању, већ супротно, у
опречној позицији према друштву (субверзији и беспоштед
ној критици). Еманципација субјекта може се издејствовати
само у атмосфери у којој је уметност резистентна и непокор
на, аутономна и „асоцијална”.49 Рокенрол, па и овај о коме
ми говоримо, има баш ту адорновску социјално-асоцијалну
47 У Републици Србији, на чијем медијском Јавном сервису постоји са
мо једна емисија („Три боје звука”) у којој се рокенрол изводи „ужи
во”, додељивање некаквих државних признања од стране председника
Србије члановима старих рок бендова, попут YU grupe, јесте „фејк” и
представља обично замазивање очију.
48 Видети: Alexander, J. C. (2003) The meanings of social life: a cultural
sociology. New York: Oxford University Press.
49 Adorno, T. V. (1979) Estetička teorija, Beograd: Nolit, str. 370–371.
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димензију, а препознатљив је и посебан баш по оној која је
превасходно подземна (underground) и (у)лична.50 Због свега
тога он заслужује да буде колективно „меморисан”.
Креирање односа према прошлости представља важан део
политике сећања у сваком друштву. Оно подразумева јасан
и стабилан систем вредности јер без тога друштво доспе
ва у кризу идентитета. У југословенском друштву било је
вредности које би и данашња Србија вредела следити (обра
зовање и међуљудски односи, морални принципи, поштова
ње културних тј. националних различитости, низ уметнич
ких алтернативних избора и изнад свега – антифашизам).
На крају, позитивно југословенско наслеђе за Србију би
било значајно не само на плану симболичког позиционира
ња  према Европи и свету, већ и у односу на реалне спољ
нополитичке односе.51 Лековито је данас у Србији оживети
сећање на време када је рокенрол као „уметност побуне“52
помагао Југословенима да се ослободе неких старих заблу
да и када је својим индивидуалистичким и антиауторитар
ним схватањима допринео да Југославија постане „свет“. Са
свим својим врлинама и манама, ова земља је тих „лудих“,
„непоновљивих“, „немирних“ и „превратничких“ шездесе
тих постала део глобалног феномена.53 Приближавање духу
југословенског рока који је део наше културне историје би
ло би од помоћи данашњој култури Србије да изађе из учма
лости у смислу превладавања вредности које су анахроне
и антимодерне, а за савремени мултикултурни, плурални и
постмодерни свет једноставно неразумљиве.

Закључак
Степен модернизације једнога друштва могуће је (између
осталог) утврдити и на основу културе сећања коју елита
власти и моћи негује према деловима прошлости. То како
се сећамо и чега се сећамо прилично поуздано исказује и
наше приоритетне политичке вредности.54 Када је култура
у питању, власт у Србији је за највиши национални интерес
прогласила чување фолклора и неговање народног ствара
лаштва – језика, вере, морала, обреда, ритуала, пословица,
50 Божиловић, Н. (2014а) Антиномије југословенског рокенрола
шездесетих, Култура бр. 145, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 236.
51 Рогач Мијатовић, Љ. (2014) Културна дипломатија и идентитет
Србије, Београд: ФДУ и Clio, стр. 124.
52 Ivačković, I. (2012) The Rolling Stones: umetnost pobune, Beograd: Krug
Commerce.
53 Vučetić, R. (2012) Koka-kola socijalizam, Beograd: Službeni glasnik, str. 45.
54 Kuljić, T. (2006) Kultura sećanja, Beograd: Čigoja štampa, str. 7.
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песама и игара. У Србији се популарна култура и не сматра
традицијом, бар не оном која је вредна нарочитог поштова
ња и памћења. Тим пре јер се та врста традиције везује за
бившу социјалистичку државну заједницу. Тај став србијан
ских власти није руковођен никаквим естетским принципи
ма, већ искључиво партикуларним националним и личним
интересима иза којих се оне могу најбезбедније заклонити.
Бранко Росић износи занимљиве податке који се тичу одно
са власти према рок музици у социјалистичкој Југославији
и овога данас у Србији. Док за садашње медије рок готово
и да не постоји, некада су награду Седам секретара СКОЈ-а,
која је додељивана за највећа достигнућа младих, добија
ле и групе, које су (попут Панкрта) певале против режима.
Исту награду су осамдесетих добили Булдожер и Екатарина
Велика, „као да је Партија одлучила да подржи онај најхра
брији део југословенског рокенрола који није био мејнстрим
типа Црвене јабуке или Галије”.55 Дакле, садашњи држав
ни и политички естаблишмент не жели да упамти актуел
не српске бендове, а још мање да очува сећање на бивше
југословенске рокере. Сећање на рокенрол и његове вред
ности препуштено је појединцима, музичким ентузијастима
и занесењацима који још увек имају илузију о поштовању
вредности које су обликовале идентитете неких генераци
ја српске омладине стасале у Југославији. Сећањем на њих
негује се и култура сећања на друштво које је утемељило
урбани културни и идентитетски образац.
На основу тога може се поставити прилично поуздана со
цијална дијагноза, по којој је садашња Србија предмодерно
друштво са јаким наслагама традиционализма и ауторита
ризма, с једне, и егалитаризма, колективизма, антиинтелек
туализма и антиурбаних навика, с друге стране.56 Традици
онализам српскога друштва огледа се у базичним структур
ним и институционалним елементима (начин производње,
јаке сродничке везе у породици, нефункционалне установе,
ограничена просторна покретљивост), али и у оним култур
ним сферама обележеним колективистичким духом, јаком
хомогеношћу и, пре свега, односом према прошлости – се
ћањем или заборавом на неке њене делове. У Србији још
увек постоји инструментализација традиције у политичке
сврхе, неговање конзервативних образаца деловања и по
нашања, одбацивање модерних цивилизацијских идеја као
што су индивидуализам, лична права и слободе, демократи
ја и друге. Када се томе придода ауторитаризам који влада

55 Rosić, B. (2016) Država (ne) voli buntovnike, Nedeljnik, str. 59.
56 Stojanović, D. (2010) Ulje na vodi, Beograd: Peščanik, str. 73.

276

НИКОЛА БОЖИЛОВИЋ
на свим нивоима друштва, од породице до државе,57 онда
постаје јасно зашто у таквој духовној атмосфери нема места
за рокенрол. Рокенрол, па и онај југословенски, почива на
обрасцима који су потпуно супротни од наведених. Патри
јархални тип друштвене заједнице, симпатије за „оријентал
ни деспотизам” путиновског типа, са државом, империјом и
армијом као кључним елементима националног идентите
та,58 као и органицистичко схватање друштва које постоји у
врху србијанских власти, не пружају могућност за постмо
дерни заокрет и „игру са идентитетима” какву претпоста
вљају савремени свет и популарна култура.59 Флексибилни
и плурални идентитети могу се градити само у отвореном и
хетерогеном демократском друштву, а то Србија данас ни
је. Србија неће моћи да стане уз раме модерним земљама
Европске уније докле год се служи „селективним памћењем”
и „срачунатим селективним заборавом” који прети да прера
сте у „тотални заборав”.60 Напросто зато јер су и памћење и
заборав диктирани кризом вредности у коју она запада због
дугогодишње неодл учности и сталног тумарања између две
крајности: западне демократије и ауторитарног цезаризма.
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CULTURE OF REMEMBRANCE AND 
YUGOSLAV ROCK AND ROLL
Abstract
The paper is dedicated to the culture of remembrance of the Yugoslav
rock and roll in Serbia here and now. According to the author, rock and
roll represents an important link in the chain of cultural tradition of the
Serbian society in the aesthetic and sociological sense. Both rock-n-roll
and popular culture in general (including jazz and pop music) have been
unjustifiably neglected regardless of the fact that they stand side by
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side with the folk and rural culture as traditional forms of creation. The
current political and cultural elite does not comprehend that the Serbian
urban tradition can act as the most important link between Serbia and
the globalizing and modernizing world. The culture of remembrance
and identities is reserved by this elite primarily for the traditional
folklore forms of our cultural heritage, with the reason for this (likely)
lying in the understanding that the notion of tradition covers only the
elements of rural lifestyle. The author of this paper reflects critically on
the cultural policy which is incompatible with the contemporary and
modern cultural developments in the world. What is also not understood
in Serbia is that identities are not fixed and given once and for all, but
that they represent a matter of choice, construction and strategy. The
paper is divided into three chapters: “Amarcord in the context of culture”
(where culture is defined as a sociological phenomenon), “Yugoslav
rock and roll community” (which considers the scope and contribution
of Yu rock) and “Politically programmed oblivion”. The oblivion in this
case is not incidental and episodic but a conscious and (it seems) a longterm orientation of the political establishment. Rock and roll, and above
all that which bears the Yugoslav prefix, does not suit its ideological,
absolutistic and populist matrix. In Serbia, little attention (primarily,
by the media) is paid to the fact that rock musicians of this society
have contributed immensely to the establishment of Yugoslav rock
and roll scene, which therefore must not be forgotten. Rock and roll in
this region was not a passing fashionable craze but a way of life which
formed opinions, beliefs, behaviors, communication and the entire
activity of the young generations at that point in time. Cultural traces
of that way of life are still present and they deserve to be remembered
and used as important for future life and connecting with the rest of
the world. These facts are neglected due to the all-encompassing retraditionalization that has taken hold of the present Serbian society
whose culture is positioned within the mythical reshaping of reality.
This prevents Serbia from becoming a part of the modern world, and the
revival of the remembrance of rock and roll would help Serbia to a great
extent in the attempt to reach the enviable status that it once enjoyed on
the global scale. In short, the culture of remembrance is hidden behind
the non-culture of forgetting, with the reasons for this being not only
aesthetic in nature but political and ideological as well. Rock and roll
is undesirable to the current political establishment for at least two
reasons: first, because it is Yugoslav (with a socialist connotation), and
second, because it does not originate in Serbia but is “imported” from
the West. When one adds the subversiveness, individualistic leanings
and the critical intonations of rock and roll, then it is clear that nurturing
the culture of its remembrance would be contrary to the values upon
which the model of the current Serbian society is based.
Key words: Yugoslav rock and roll, culture of remembrance, identities,
spirit of the sixties, re-traditionalization, culture of forgetting
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MОГУЋНОСТИ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 
ПРЕОС ТАЛИХ ВЕТРЕЊАЧА У
ТУРИСТИЧКУ ПОНУДУ 
ВОЈВОДИНЕ
Сажетак: Крајем XVIII и почетком XIX века холандски, мађарски,
словачки и српски мајстори саградили су више од 280 ветрењача у
Војводини. Као најсавршеније грађевине за млевење житарица до
тада, ветрењаче су користиле снажну енергију југоисточног, се
верног и северозападног ветра, олакшавајући животе људима тог
времена. Два века касније, на основу теренског истраживања које
је спроведно у Војводини у периоду од 2012. до 2014. године, утвр
ђено је да физички постоји још једанаест ветрењача. Упркос то
ме што већина њих има одређени степен зашите, ови важни спо
меници народног градитељства налазе се у веома лошем стању и
немају своју функцију. Циљ овог рада је да укаже на примере добре
праксе и укључивање ветрењача у туристичку понуду европских
земаља, као и на могућности имплементације преосталих ветре
њача Војводине као важних културно-историјских споменика и са
ставног дела историје, културе и баштине наше земље као шанси
за обогаћивање туристичке понуде Војводине.
Кључне речи: ветрењаче, културни мотиви, културно наслеђе,
туризам, Војводина, туристичка понуда
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Увод
Oд најстаријих времена до данас, културни мотиви су били
главни покретачи људи ка путовањима и саставни део првих
путовања, иако потребе туриста за културом нису биле озна
чене као основне. Промене на страни туристичке тражње
довеле су до стварања веома захтевних туриста, а самим тим
и све бржег развоја посебних облика туризма, међу које се
убраја и културни туризам. Последњих деценија, културни
туризам доживљава експанзију захваљујући тражњи тури
ста за „културним производима”, који постају примарни мо
тиви туристичке дестинације, њен имиџ, део националног
идентитета и утичу на повећавање потрошње.1
Значај културе за развој туристичке дестинације може се по
сматрати са више аспеката: културни туризам важан је за фи
нансијски промет јер посетиоци заинтересовани за културу
троше више новца; култура ствара позитиван имиџ локали
тета али и културну разноликост.2 Истицање различитости
између две сличне, конкурентске туристичке дестинације
неопходнo је како би се створила одређена предност, ства
рао квалитетнији рејтинг приликом избора циља путовања.3
Промене у различитим сферама људског друштва које је до
нео XXI век, одразиле су се и на понашање туриста и исти
цање њихових „другачијих” потреба. Туристи трагају за но
вим, аутентичним производима туризма који нису доступни
великом броју људи. Најчешћи предмет интересовања са
временог туристе су неистражене дестинације са очуваном
животном средином, необичним облицима смештајне по
нуде, узбудљивим догађајима који буде адреналин, стварају
посебне доживљаје и заувек остају у сећањима.
Особине „културног туристе” су да се фокусира на једну
географску локацију или више њених културних ентитета.
Ово је тип туристе који избегава комерцијалне садржаје и
који ће више пута посетити одређени град, регион или зе
мљу у потрази за културним разумевањем неке врсте умет
ности, историје, фестивала, музеја.4

1 Jeлинчић, Д. А. (2005) Култура као покретачка снага редефинирања
имиџа дестинације, Acta turistica, вол. 17, бр.1, Загреб: Свеучилиште у
Загребу, Економски факултет, стр. 56-78.
2 Исто.
3 Пирјевец, Б. (1998) Креирање имиџа туристичке дестинације након ра
та, Acta turistica, вол. 10, бр. 2, Свеучилиште у Загребу, Економски фа
култет, стр. 93-182.
4 Stebbins, R. A. (1997) Cultural tourism as a Serious Leis ure,
Annals of tourism research, vol. 23, Elsevier, p. 948-950.
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Како се утицај културних мотива на развој туризма повећа
вао кроз време, посебно када је реч о економским ефектима,
веома је важно сагледати могућност имплементације посто
јећих споменика културе са циљем постизања позитивних
утицаја на туристичку дестинацију.5
Позитивни ефекти културног туризма односе се и на поди
зање општег културног нивоа становништва, успостављања
међународних контаката, ширења културе.6
Циљ овог рада је да скрене пажњу на преостале ветрењаче у
Војводини, њихов културни и економски значај и могућно
сти имплементације у туристичку понуду, са циљем пости
зања препознатљивости и конкурентске предности у односу
на сличне дестинације у окружењу.

Ветрењаче у туристичкој понуди 
европских земаља
Прва и најједноставнија ветрењача по својој функцији са
грађена је у XI веку у Немачкој.7 Захваљујући холандским
мајсторима, нешто сложеније ветрењаче са крилима на који
ма су била затегнута платна, појављују се како у Холандији,
тако и у различитим деловима Европе у периоду од XV до
XIX века. Њихова функција била је везана за уситњавање
житарица за исхрану људи и стоке, испумпавање воде, сит
њење камена, зачина, итд. Брз развој људског друштва у це
лини, појава парних, електричних млинова, довела је до из
умирања и рушења „дивова на ветар” већ почетком XX века.
Преостале ветрењаче на подручју Европе данас пред
стављају остатке некадашњих млинова и претворене су
у атрактивне смештајне капацитете, ресторане, музеје,
сувенирнице.
Већина медитеранских земаља поседује ветрењаче на веома
атрактивним локацијама и то на највишим тачкама острва
како би могле да користе ветар. Међу најлуксузније сме
штајне капацитете спадају ветрењаче острва Санторини у
Грчкој.8  За њима не заостаје ни пет атрактивних ветрењача
5 Крејић, Ж., Черовић, С. и Милићевић, С. (2016) The impact of socio-de
mographic characteristics on travel expenditures of Hungarian tourists in
the village of Skorenovac, Economics of Agriculture, Vol. 2, Belgrade, The
Balkan Scientific Association of Agrarian Economists, p. 601-617.
6 Томка, Д. (2001) Tуризам и култура: Образовање становништва и кул
турне навике као основа успешног културног туризма, Култура бр.
103/104, Београд, Завод за проучавање културног развитка, стр. 271-285.
7 Николић, Р. (1955) Ветрењаче у Југославији, Рад музеја Војводине бр. 4,
Нови Сад: Војвођански музеј, стр. 97-112.
8 http://www.windmill.gr/ 18. 5. 2014.
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острва Миконос из XVI века, које су саградили Млечани ра
ди уситњавања житарица. Оне су данас музеји у којима се
одвијају локалне манифестације на острву.
Са циљем да се подстакне развој културног туризма у
Грчкој, предузете су мере подршке које се односе на обно
ву цркава, манастира, традиционалних путева, ветрењача и
воденица.9 У близини Бискајског залива, у Француској, на
лази се ветрењача претворена у смештајни капацитет, окру
жена виноградима и сунцокретима. У њој се може боравити
минимално седам дана, а цена смештаја за ноћ прелази не
колико стотина евра.10 Шпанске ветрењаче су предмет тра
жње туриста пре свега због атрактивне приче о Дон Кихоту
и његовој борби са ветрењачама. Налазе се на Балеарским
острвима и представљају веома важне културно-историјске
споменике чија улога је непроцењива у туристичкој понуди
овог подручја. Ветрењаче као културно-историјски споме
ници имају своју функцију и у туристичкој понуди Финске,
Шведске, Немачке, Велике Британије, Пољске, Мађарске,
Румуније, итд.
Холандске ветрењаче у прошлости су, као и данас, биле
међу најатрактивнијим грађевинама, али и узор за градњу
војвођанских ветрењача. Преосталих осам ветрењача сагра
ђених у периоду од XVII до XIX века, било је размештено
на различитим крајевима Холандије. Данас су ове ветрења
че сконцентрисане и донете на заједнички простор у тури
стички комплекс Zanse Schanse у граду Зандаму, где упот
пуњавају музеј основан срединoм XX века и чине једно од
најпопуларнијих и најатрактивнијих туристичких места у
Холандији, које сваки туриста обавезно посећује приликом
боравка у овој земљи.11 Ветрењаче мељу свеже зачине, троп
ске производе, житарице, али и састојке од којих се произво
де биљна уља попут ланеног и уља од репице, као и разли
чите боје, креде, пигменти и уља намењена уметницима из
целог света. Тако је једна од њих претворена у уљару, друга
у пилану, трећа у продавницу, четврта у музеј. Tоком 2014.

9 Sdrali, D. and Chazapi, K. (2007) Cultural tourism in a Greek insular com
munity: the residants’ perspective, Tourismus: an International multidisci
plinary journal of tourism, Vol. 2, No 2,  University of the Aegean, Greec e,
p. 61-75.
10 Крејић, Ж. (2014) Ветрењаче Војводине некад и сад, Панчево: Удружење
грађана Посети Панчево, стр. 112.
11 Moufakkir, O. (2007) Heritage Attractions and the Case of the Dutch
Windmills, Tourism Analysis, Vol. 12, No. 5-6, Cognizant Communication
Corporation, p. 493-497.
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године, ово насеље је привукло 1.6 милиона посетилаца, а
број посета се повећава.12

Настанак ветрењача у Војводини
Мотив за изградњу ветрењача у Војводини био је исти као и
у осталим деловима Европе. „Разлог њиховог настанка био
је, пре свега, млевење жита и житарица, које су људи кори
стили у свакодневној исхрани али и исхрани стоке; захва
љујући ветрењачама, секла се чоја, дромио се камен, сит
нио се папир.”13 Изградња ветрењача заменила је дуготрај
но и мукотрпно ручно ситњење житарица, али и потиснула
дотадашње млинове на коњски погон-суваче.
Прва ветрењача у Војводини саграђена је на подручју Зре
њанина, и то у Елемиру 1794. године14. Подигао ју је бога
ти трговац Агоштон Киш, по узору на холандске ветрења
че које је имао прилике да види на свом путу у Холандији,
тражећи лек за своју болест.
По узору на прву ветрењачу, широм Војводине се граде
„млинови на ветар”. Доминирале су у различитим подруч
јима Војводине, а њихова масовна градња почиње у оним
деловима земље која су имала највеће приносе житарица а
самим тим и најплоднију земљу: Бачка и Банат. Ветрењаче
су се градиле на периферији места, у деловима који нису
били насељени, и у чијој околини није било дрвећа нити би
ло каквих помоћних објеката, који би стварали потешкоће
у „хватању” доброг ветра. Са друге стране, масовна крила
ветрењача често су угрожавала безбедност како ветрењара,
тако и људи који су жито доносили на мељаву, али и деце.
Имале су облик зарубљене купе. Спољни зидови грађени
су од цигле, а унутрашњи од ћерпича (непечене цигле која
је настајала мешањем блата и кукурузне плеве). Као најви
ше грађевине у месту, имале су четири крила, на којима су
била разапета платна. На врху покретног крова ветрењаче,
налазио се ветроказ, најчешће у облику петла, који је по
казивао правац дувања ветра и усмеравао млинаре на коју
страну света да окрену кров. Млела је помоћу дрвеног ме
ханизма изграђеног од багрема или храста, али и масивног

12 www.zaansmuseum.nl/zaandam, 10. 6. 2016.
13 Черовић, С. и Крејић, Ж. (2011) Ветрењаче као специфични облици
туристичке понуде, Хотел линк – часопис за хотелијерство, рестора
терство и гастрономију, Београд: Виша хотелијерска школа, вол. 12,
бр. 17-18, стр. 135-141.
14 Крејић, Ж. (2014) Ветрењаче Војводине некад и сад, Панчево: Удружење
грађана Посети Панчево, стр.10.
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камења које се у комадима налазило у природи и довозило
из Мађарске и Румуније.15
Најчешће су млеле кукуруз, пшеницу, овас и јечам. Према
сећањима најстаријих Војвођана, најлепши хлеб је био онај
од брашна добијеног у ветрењачи. При повољном североза
падном и југоисточном ветру, ветрењача је за 24 часа могла
да самеље просечно 700 кг жита. Типично војвођанско окру
жење састојало се од ветрењаче, млинареве куће (у којој је
живео млинар) и ђерма (који је био неопходан за појење сто
ке која је довозила жито на мељаву). Током 1885. године у
Бачкој и Банату је евидентирано преко 280 ветрењача.16

Преостале ветрењаче у Војводини
Teренско истраживање у Војводини спроведено у периоду
од 2012. до 2014. године показало је да се на подручју се
верне српске покрајине Војводине налази 11 ветрењача које
су грађене крајем XIX века, и то у следећим местима: ветре
њача у Меленцима (општина Зрењанин), ветрењача у Белом
Блату (општина Зрењанин), ветрењача у Орому (општина
Кањижа), ветрењача у Суботици, ветрењача у Гунарошу
(општина Бачка Топола), ветрењача у Оборњачи (општина
Ада), ветрењача у Бачкој Тополи, ветрењача у Карађорђе
ву (општина Бачка Паланка), ветрењача у Бечеју, ветрења
ча у Чуругу (општина Жабаљ), ветрењача у Госпођинцима
(општина Жабаљ).
Увидом у списак заштићених културних добара Покрајин
ског завода за заштиту споменика културе, утврђено је да
је заштићено пет ветрењача, од којих једна физички не по
стоји. Ветрењача у Чуругу (општина Жабаљ), означена је
као културно добро од великог значаја и налази се у другој
категорији заштите, као и ветрењача у Меленцима (Зрења
нин) која физички не постоји. На листи значајних културних
добара налази се ветрењача у Оборњачи, Орому, ветрењача
у Меленцима (познатија као Бошњакова ветрењача).17 Оста
ле ветрењаче, иако су грађене у истом периоду, не налазе се
под заштитом државе ни на папиру.
Теренско истраживање показало је и да се без обзира на сте
пен заштите које имају, ветрењаче налазе у катастрофалном
стању, посебно ветрењаче у Госпођинцима, Белом Блату,
Гунарошу, Чуругу и Меленцима. Сам прилаз ветрењачама
15 Исто, стр. 12.
16 Николић, Р. (1955) Ветрењаче у Југославији, Рад музеја Војводине бр. 4,
Нови Сад: Војвођански музеј, стр. 97-112.
17 Интерна документација Покрајинског завода за заштиту споменика кул
туре, Нови Сад.
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је отежан јер се простор око њих не одржава, док је споља
шњост а посебно унутрашњост ветрењача врло небезбедна
за посетиоце, услед одрањања материјала. Ниједна од пре
осталих ветрењача нема крила, кровови углавном проки
шњавају, или су домови птицама, што се лоше одражава на
целокупан објекат и убразава њихово пропадање.
Током 2008. године, постојећа ветрењача у Меленцима је
реконструисана са циљем да се преуреди у туристичкоугоститељски објекат. Међутим, лошом реконструкцијом и
неад
 екватним материјалима коришћеним у обнови, дошло
је до обрушавања зидова и крова, чиме је ветрењача доведе
на у још горе стање.
Немар и проблеми заштите ових важних објеката народ
ног градитељства постоје деценијама. Средином XX века
постојале су иницијативе појединаца за стављање ветре
њача под заштиту. Међутим, такви захтеви су одбијани уз
образложење да се објекти налазе у лошем стању.18
Остаје нејасно зашто све ветрењаче немају исти облик за
штите јер потичу из истог периода. Док су једне заштићене
као споменици културе од изузетног значаја, друге нису за
штићене уопште, а ветрењача која не постоји више ни фи
зички, још увек се налази на листи заштићених културних
добара.
Лоше стање ветрењача није последица само недостатка нов
ца, већ и опште немарности људи у заједници, али и уста
нова које се баве њиховом заштитом. Иако су ветрењаче
стављене под заштиту веома касно, забрињава чињеница да
недостаје идеја и иницијатива за њихову обнову и стављање
у функцију. Једина ветрењача из прошлости која има своју
намену је ветрењача у Бечеју која је претворена у ресторан.

Могућности имплементације ветрењача у 
туристичку понуду Војводине
Природни и културни мотиви представљају туристичке
атрактивности једне дестинације. „Културно наслеђе даје
одређену аутентичност дестинацији, чини је препознатљи
вом и друкчијом, и на њему се често темељи конкурентска
предност у односу према другим дестинацијама”19.
18 Интерна документација Покрајинског завода за заштиту споменика
културе, Нови Сад; Захтев из 1962. године за стављање ветрењаче у
Оборњачи под заштиту.
19 Вртипрах, В. (2006) Културни ресурси као чинитељ туристичке понуде у
21. стољећу, Економска мисао и пракса бр. 2, Дубровник: Свеучилиште
у Дубровнику, стр. 279-296.
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Важност ветрењача као културно-историјских споменика
и значај њихове имплементације у туристичку понуду Вој
водине, може се посматрати са више аспеката. Пре свега,
ветрењаче су споменици народног градитељства и предста
вљају важно сведочење о животу, раду и обичајима људи са
подручја Војводине. То су неаф
 ирмисани културни ресурси,
чијом би се обновом и заштитом створила шанса за импле
ментацију и стварање препознатљивог туристичког произ
вода Војводине. Ветрењаче представљају и споменике кул
туре који имају посебан културни идентитет, заснован на
културно-историјском наслеђу. Простори на којима се данас
налазе преостале ветрењаче у Војводини можемо означити
као атрактивне локације, које поред културног, погодују раз
воју различитих врста туризма, попут еко туризма, сеоског
и одрживог туризма. С обзиром на чињеницу да су ово били
објекти поред којих се окупљало локално становништво не
само за време мељаве житарица, већ и у време сеоских сла
ва и вашара, ветрењаче могу бити значајне и са аспекта га
строномије, фестивала и употпуњавања садржаја. Такође, са
циљем обогаћивања постојећих, али и стварања нових кул
турних рута Војводине, неопходна је имплементација ветре
њача ради побољшања равоја културног туризма.
Оне су значајне и са енергетског аспекта: то су објекти који
користе чисту енергију ветра за свој рад и имају могућност
њеног акумулирања. Ветрењаче могу тражити своју шансу и
у сеоској понуди Војводине, не само као смештајни капаци
тети, већи и као музеји и сувенирнице. Као објекти култур
ног наслеђа, ветрењаче доприносе националном поносу и
стварају другачију слику земље на туристичком тржишту.20
„Ветрењаче задовољавају сва начела одрживости, и стога
се морају узети веома озбиљно у разматрање при форми
рању новог и другачијег туристичког производа на нашем
тржишту.”21
Ветрењаче се могу имплементирати у туристичку понуду
Војводине и стварaњем културних рута. „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 сврхом у конзервацији,
културном очувању, туризму, али и као покретач друштвено20 Moufakkir, O. (2007) Heritage Attractions and the Case of the Dutch Wind
mills, Tourism Analysis, Cognizant Communication Corporation, Vol 12,
No. 5-6, p. 493-497.
21 Крејић, Ж. (2011) Ветрењаче као атрактивни елементи просто
ра Србије за развој посебних облика туризма, мастер рад, Факултет
за туристички и хотелијерски менаџмент, Универзитет Сингидунум,
Београд, стр. 67.
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економског развоја.”22 Креирањем тематских културних
рута ветрењача, ови важни споменици културе могли би
да пронађу своје место не само у туристичкој и културној
понуди Војводине, већ и Европе.
Са друге стране, обједињавањем свих преосталих ветрења
ча на једној, атрактивној локацији са мноштвом садржаја,
може се формирати нови, конкурентски производ Војводине
као туристичке дестинације.

Закључак
Традиција грађења ветрењача у Војводини, изузетан потен
цијал ветра као обновљивог извора енергије, развој посеб
них облика туризма у свету и промене туристичке тражње,
дају нашој земљи значајне шансе у погледу имплементира
ња преосталих ветрењача у Војводини у њену туристичку
понуду. Иако је економски значај ветрењача изражен шре
свега у оним земљама које имају високу турстичку тражњу,
важност преосталих ветрењача као културно-историјских
споменика и мотива за будући развој културног туризма не
сме бити занемарен. Ветрењаче заиста могу бити атрактив
ни елементи простора Војводине и потенцијал за стварање
конкурентске предности дестинације у односу на суседе.
Међутим, теренским истраживањем преосталих „млинова
на ветар” утврђено је да се о њиховој имплементацији у ту
ристичку понуду наше земље може говорити тек по заврше
ној обнови и реконструкцији која не би била штетна по њих
као што је то већ био случај.
Лоша инфраструктура и катастрофално стање у којима се
налази већина ветрењача у Војводини, необележени пу
теви који воде до њих, али и локалитети на којима се на
лазе, упућују на хитну реконструкцију објеката народног
градитељства.
Услед вандалског понашања појединаца и скрнављења
културно-историјских споменика, неопходно је примењива
ти казне, јер није познато да је ико икада одговарао за мно
штво крађа и разбојништава, одношења делова ветрењача,
која су се деценијама уназад дешавала.
Туристичке дестинације које желе остати и постати кон
курентне морају развијати иновативне туристичке произ
воде. Имплементацијом ветрењача у туристичку понуду
22 Терзић, А., Бјељац, Ж. и Јовановић, Р. (2014) Tуризам и култура: За
штита, ревитализација и употреба наслеђа кроз систем формирања ру
та-Eвалуација мастер плана путевима римских царева, Култура бр. 141,
Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 319-335.
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Војводине и стварањем културних атракција, обогаћује се
туристичка понуда дестинације, проширује понуда тури
стичких аранжмана и утиче се на препознатљивост земље
у целини.
Оживљавање културно-историјских споменика утиче и на
пораст профита, запошљавање локалног становништва, чи
ме се подиже ниво квалитета живота људи на дестинацији
али и доживљаја туриста.
На основу претходно изнесених чињеница о преосталим ве
трењачама у Војводини, може се закључити да постоји ши
рок спектар могућности њихове имплементације као оста
така културне баштине у туристичку понуду Војводине. До
бре примере праксе страних земаља треба применити и не
говати културно-историјске споменике као део прошлости,
историје, традиције једног народа.
Преостале ветрењаче на оригиналним пределима и енер
гија ветра, у комбинацији са елементима новог и другачи
јег туристичког производа, дају шансу Војводини за развој
специфичних облика туризма у ближој будућности.
Уколико имлементација ветрењача у туристичку понуду Вој
водине и Србије изостане, то би значило и потпуни неста
нак ових важних културно-историјских споменика са наших
простора, чије је стање последњих деценија забрињавајуће.
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THE POSSIBILITY OF INCLUDING THE REMAINING
WINDMILLS IN THE TOURIST OFFER OF VOJVODINA
Abstract
At the end of the eighteenth and in the early nineteenth century, Dutch,
Hungarian, Slovak and Serbian builders built more than 280 windmills
in Vojvodina. As the most advanced facilities for grinding grain,
windmills used the drive energy of the northern and the northwestern
winds and facilitated the lives of the people of that time. Two centuries
later, based on a field research carried out in Vojvodina in the period
from 2012 to 2014, it was determined that eleven windmills still
physically exist. Despite the fact that most of them are protected by
law, these important monuments of folk architecture are in very poor
condition and have lost their function. The aim of this paper is to point
to the examples of good practice and the inclusion of windmills in the
tourist offer of European countries as well as the possibility for the
revitalization of the remaining windmills in Vojvodina as important
cultural and historical monuments and an integral part of the history,
culture and heritage of our country – as a chance to enrich the tourist
offer of Vojvodina.
Key words: windmills, cultural motives, cultural heritage, tourism,
Vojvodina, tourist offer
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О ПРЕОВ ЛАЂУЈУЋЕМ 
СХВАТАЊУ КУЛТУРЕ У 
ТЕОР ИЈИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Сажетак: У раду се настоје приказати елементи преовлађујућег
схватања културе у теорији организације. Наведено поимање се
објашњава самим одликама теорије организације као научне ди
сциплине и професије, конкретније њеним изразито примењеним
карактером. Економска глобализација и интернационализација
пословних активности представљали су кључни подстицај раз
воја дисциплине последњих деценија. Схватање организације као
отвореног система увело је појам културе у теорију и истражива
ња, омогућавајући развијање и конкретних поступака и пракси за
стварање ефективнијих и ефикаснијих организација (првенствено
економских). Наведени ваннаучни подстицај за развој дисциплине
управо је и кључни разлог донекле поједностављеног и недовољно
промишљеног схватања и истраживачког операционализовања
појма културе у савременој теорији организације.
Кључне речи: теорија организације, култура, професија, опера
ционализација

Увод1
Тривијално је али несумњиво тачно истаћи да живимо у
„свету организација”. Вотсон (Watson)2 сматра да су радне
1 Текст је настао као резултат рада на пројекту Изазови нове друштвене
интеграције у Србији: концепти и актери (ев. број 179035), који финан
сира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије.
2 Watson, T. J. (2003) Sociology, Work and Industry, 4th edition, London: Rou
tledge, str. 75.
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организације кључне за разумевање начина на који су мо
дерна индустријализована друштва структурисана. Орга
низације имају водећу улогу у савременом свету будући да
оне утичу на готово сваки аспект нашег друштвеног живота.
Питер Дракер (Peter Drucker) сликовито истиче да „млади
људи данас морају да уче о организацијама на начин на који
су њихови преци учили да обрађују земљу”.3
Реч организација потиче од грчке речи organon која означа
ва алат, инструмент, справу, направу.4 Иако су организације
биле присутне и у древним друштвима и цивилизацијама
(Кина, Грчка, Индија), тек у модерним индустријским дру
штвима појављује се велики број организација чија је свр
ха оснивања остваривање веома разноврсних циљева. По
знати социолог Парсонс (Parsons) с правом је тврдио да је
„развој организација кључни механизам помоћу којег је у
високо диференцираном друштву могуће ’обавити ствари’
(to get things done), тј. постићи циљеве које су изван моћи
појединца“.5
Због свега поменутог није изненађујући брз развој теори
је организације као научне али све више и примењене ди
сциплине од својих почетака до данашњих дана.6 Потврда
за то може се пронаћи и у снажном академском утемељењу
изучавања организације на економским факултетима, фа
култетима за менаџмент, пословним школама, одељењима
за психологију и социологију широм света. Но, можда и
најјачи подстицај професионализацији области даје несум
њиви практично-примењиви аспект знања о организација
ма (укључујући и „консултантски” ангажман истраживача
и предавача). Управо се у овој чињеници настоји пронаћи
објашњење преовлађујућег схватања појма културе у овој
области. С тим у вези су дефинисани и предмет, циљ и хи
потезе рада. Предмет рада јесте сагледавање преовлађујућег
поимања појма културе у теорији организације као научној
и практичној дисциплини. Циљ рада је указати на елементе
објашњења поменутог преовлађујућег схватања појма кул
туре. Основна хипотеза је да је управо непосредна практич
на примењивост знања из ове области кључни разлог до
минантног схватања и истраживачке операционализације
појма културе у теорији организације.
3 Scott, R. W. (2003) Organizations: Rational, Natural, and Open Systems, 5th
edition, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, р. 1.
4 Sikavica, P. (2011) Organizacija, Zagreb: Školska knjiga, str. 3.
5 Scott, R. nav. delo, str. 3.
6 Više u: Mojić, D. (2014) Organizacije i (post)moderno društvo, Beograd:
Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta; Čigoja štampa.
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Теорија организације као научна и 
практична дисциплина
Теорија организације или област организационих проучава
ња (Organization Studies) је интердисциплинарна област која
се најчешће сматра делом изучавања менаџмента или упра
вљања. Прецизније речено, област организације обухвата
две централне фазе процеса менаџмента: организовање и
вођење. У овој области се проучавају структурирање рада
чланова организације кроз ефикасан дизајн, узроци и обли
ци понашања чланова организације и могућности утицаја
на њих. Организација се од самог почетка издвојила у једну
препознатљиву целину са својим темама интересовања, ме
тодима истраживања и наставно-научним дисциплинама у
академским круговима. Њене главне компоненте су следеће:
Организациона теорија и дизајн. Овај део организације има
за предмет проучавања структуралне, формалне или тзв.
„тврде” елементе организације. Теме истраживања у овој
области су подела рада, дистрибуција ауторитета доноше
ња одлука, груписање јединица, број хијерархијских нивоа,
распон контроле руководилаца, координација и различити
модели организационе структуре.
Организационо понашање или понашање људи у органи
зацији. У центру истраживања у овој области је човек. Два
основна задатка организационог понашања су објашњење
понашања људи у организацијама и откривање начина на
који се на њега може утицати. Основне теме истраживања
у овој области су перцепције и учење, мотивација, вред
ности и ставови, вођство, групе и тимови, доношење од
лука, сукоби, моћ, организациона култура, комуникација и
организационо учење.
Менаџмент људских ресурса. Садржај овог дела организа
ције су методе и технике управљања људима у организаци
јама. Основне теме у овој области представљају планира
ње људских ресурса, регрутација и селекција људи, њихова
обука, тренинг и развој, оцењивање учинка, награђивање,
итд.
Организационе промене и развој. Ова област организације
има за предмет интересовања промене организације. Основ
ни истраживачки задатак ове области јесте процес вођења
промене организације. Теме интересовања су узроци који
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доводе до промена, садржај организационих промена, као и
сам процес промена.7
Из наведеног се јасно може закључити да теорија организа
ције има у великој мери нормативни (а тиме и практични)
карактер што је, на пример, у великој мери разликује од со
циологије организације. Занимљиво је, у том погледу, даље
анализирати разлике између дисциплина. Социологија се
бави првенствено друштвеним актерима (укључујући и по
јединце) и друштвеним процесима у савременим организа
цијама. Може се рећи да, на известан начин, социолошка ис
траживања организација на врло упечатљив начин одслика
вају дугогодишњу „напетост” између две струје: једне, која
у социологији види првенствено хуманистичко-еманципа
цијску (интелектуалну) и друге, која у њој види утилитарнопрагматичку (стручњачку) делатност.8 И док у социологији
организације та напетост не губи на значају, чини се да је
у теорији организације она разрешена у корист друге ори
јентације, о чему говори и свеприсутан консултантски анга
жман већине аутора из ове области на унапређивању ефек
тивности и ефикасности различитих врста организација
(поготово пословних).
Наравно, не може се оспорити да је карактеристика инду
стријског и постиндустријског друштва примена науке у
пракси на свим нивоима и у свим сферама, тако да све ди
сциплине постају и професије9, али се, са друге стране, не
може оспорити ни тврдња да такви ваннаучни разлози сва
како утичу на свеукупни карактер дисциплине (укључујући
и схватање и операционализацију темељних појмова). О то
ме ће бити речи у овом раду.

Увођење појма културе у 
изуч авања организација
Темељни појмови неке научне дисциплине морају се ана
лизирати у оквиру најважнијих теоријских објашњења по
јава које се проучавају. Иако постоји низ подела10, чини се
да је најпримеренија класификација теоријских приступа у
теорији организације на класичне, неокласичне, модерне и
7 Petković, M. i dr. (2013) Organizacija: dizajn, ponašanje, ljudski resursi,
promene, deseto izdanje, Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonom
skog fakulteta, str. 7.
8 Milošević, B. (2007) Sociologija i savremeni svet, Novi Sad: Filozofski
fakultet, str. 23.
9 Županov, J. i Šporer, Ž. (1984) Profesija sociolog, Revija za sociologiju, god.
14, br. 1-2, str. 12.
10	 Više u: Mojić, D. nav. delo.
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постмодерне.11 Нарочит значај имају модерне теорије орга
низације, које се јављају као одговор на привредне и уопште
друштвене изазове на које нису могли одговорити ранији те
оријски приступи када је реч о објашњењу функционисања
организација.
У тим настојањима модерне теорије тежиле су интеграци
ји позитивних доприноса класичне и неокласичне теорије
организације, те их неки аутори називају и интегративном
перспективом.12 Наведене теорије појављују се од 1960-их
година и њихова главна одредница и новина у односу на ра
није приступе јесте схватање организације као отвореног
система. Док је за класичну теорију организација предста
вљала затворен технички систем, за неокласичне приступе
организација је првенствено поимана као затворен социјал
ни систем. Модерне теорије, са друге стране, организацију
првенствено виде као отворени социо-технички систем, што
се сматра великим искораком у односу на ранија схватања.
У схватању организација као социо-техничких система мо
гу се аналитички издвојити технички систем (који обухвата
технологију и техничка правила рада) и социјални систем
(формални и неформални), али оба граде једну целину и оба
су важна за разумевање функционисања организација.13 Нај
зад, схватање организације као отвореног система одликује
међусобна повезаност активности организација и чинилаца
окружења или околине.14 Реч је о савременој перспективи
организације која подразумева да су организационе струк
туре, системи и процеси у највећој мери управо одређени
поменутим факторима из околине.
Управо је схватање организације као отвореног (социотехничког) система кључни предуслов „увођења” појма кул
туре из антропологије и социологије. Поготово је социјал
ни систем организације под утицајем ширих социјалних и
културних чинилаца из окружења организације. Интерес за
проучавање утицаја културе на организације постепено се
развијао након Другог светског рата као резултат два тренда
развоја: интернационализације пословања, на једној, и ин
тернационализације друштвених наука, на другој страни.
Под утицајем наведених трендова, шездесетих годи
на двадесетог века појављују се прве сумње у раније
11 Видети: Sikavica, P. nav. delo; Scott, R. nav. delo.
12 Sikavica, P. nav. delo, str. 152.
13 Bolčić, S. (2003) Svet rada u transformaciji: lekcije iz savremene sociologije
rada, Beograd: Plato, str. 305.
14 Sikavica, P. nav. delo, str. 9.
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претпостављену универзалну примењивост појмова у тео
рији и истраживањима и практичних техника повећавања
ефективности и ефикасности у непосредној организационој
пракси. Већ у самим насловима научних и стручних радо
ва јасно се уочава истицање значаја културних варијабли15
или се проблематизује питање примењивости америчког
знања о менаџменту (know-how) у другачијим културним
амбијентима.16
Временом су објављивани обимни и исцрпни прегледи ли
тературе из ове области који су на систематски начин ука
зивали на развој трендова у теорији и истраживањима.
Занимљиве су метафоре којима су аутори наведених при
каза стања развоја дисциплине насловљавали своје радове:
од „џунгле теорија о компаративном менаџменту”17, преко
„посматрања слона” (где оно што се може видети зависи
од посматрачевог положаја)18 и „ноја” (који забија главу у
песак упркос све присутнијем тренду интернационализа
ције корпоративних активности)19, па све до „парохијал
ног диносауруса” (тј. теорија о организацијама америчких
аутора).20
Наведени наслови најсликовитије сведоче о критичком то
ну и оцени стања у овој области. Поготово је критички ин
тониран један од првих и најутицајнијих приказа стања у
релативно новој дисциплини. Ауторка је извела закључак
да се већина студија заснивала на емпиријским анализа
ма које су врло слабо осмишљене, са недовољно разрађе
ним теоријским оквирима, неубедљивим подацима и тешко
разумљивим закључцима.21

15 Richman, B. M. (1965) Significance of Cultural Variab les, Academy of
Management Journal Vol. 8, No. 4, pp. 292-308.
16 Negandhi, A. R. and Estafen, B. D. (1965) A Research Model to Determine
the Applicability of American Management Know-How in Differing Cultu
res and/or Environments, Academy of Management Journal Vol. 8, No. 4,
pp. 309-318.
17 Schollhammer, H. (1969) The Comparative Management Theory Jungle,
Academy of Management Journal Vol. 12, No. 1, pp. 81-97.
18 Roberts, K. H. (1970) On Looking at an Elephant: An Evaluation of Crosscultural Research Related to Organizations, Psychological Bulletin Vol. 74,
No. 3, pp. 327-350.
19 Adler, N. J. (1983) Cross-Cultural Management Research: The Ostrich and
the Trend, Academy of Management Review Vol. 8, No. 2, pp. 226-232.
20 Boyacigiller, N. A. and Adler, N. J. (1991) The Parochial Dinosaur: Orga
nizational Science in a Global Context, Academy of Management Review
Vol. 16, No. 2, pp. 262-290.
21 Roberts, K. H. nav. delo, str. 347.
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Наравно да наведено није изненађење, имајући у виду чи
њеницу да култура спада међу оне појмове који се „опиру“
једнозначном дефинисању, те да има скоро онолико значења
културе колико и људи који употребљавају тај израз.22 Но,
са друге стране, остаје несумњиво да култура „представља
централни проблем целокупне друштвене науке”.23 Тим ви
ше је важно да се њеном проучавању приступи теоријски и
методолошки крајње обазриво.
Почетни несигурни кораци нису довели у питање (с правом)
преовлађујуће уверење у теорији организације последњих
деценија да културне норме и вредности у великој мери ути
чу на организације као целине, а поготово на друштвени си
стем и друштвене односе у њима. Често се питање да ли
постоји утицај културе на организације сматра сувишним.
Чак и питање у ком погледу и до ког степена су организаци
је културно детерминисане није до краја прецизно. Кључ
но је следеће питање: „Каква је релативна јачина културних
утицаја наспрам других на карактеристике организација”.24
Но, не доводећи наведено у питање, указаћемо на тешкоће
и проблеме у анализи културних утицаја на организације, а
касније указати и на неке разлоге појављивања поменутих
тешкоћа и проблема.

Тешкоће и проблеми у проуч авању 
утицаја културе на организације
Велики број аутора из области организације указао је на
озбиљне теоријске практичне проблеме у спровођењу ин
теркултурног истраживања.25 Ипак, полазно епистемолошко
питање које се често помиње јесте да ли су компаративна
проучавања различитих друштава и култура теоријски уоп
ште и могућа. Наведено становиште је добро изражено у
дилеми познатог антрополога Малиновског (Malinowski).
22 Ajiferuke, M. and Boddewyn, J. (1970) “Culture” and Other Explanatory
Variab les in Comparative Management Studies, Academy of Management
Journal Vol. 13, No. 2, р. 154.
23 Malinowski, B. (1939) Review of Six Essays on Culture by Albert Blument
hal, American Sociological Review Vol. 4, No. 4, р. 588.
24 Lammers, C. J. and Hickson, D. J. Are Organizations Culture-Bound? in:
Organizations Alike and Unlike: International and Inter-Institutional Studies
in the Sociology of Organizations, еds. Lammers, C. J. and Hickson, D. J.  
(1979) London: Routledge & Kegan Paul, pp. 402-419.
25 Видети: Child, J. Culture, Contingency and Capitalism in the Cross-National
Study of Organizations, in: Research in Organizational Behavior, еds. Cum
mings, L. L. and Staw, B. M. (1981) Greenwich, CT: JAI Press; Tayeb, M.
(2001) Conducting Research across Cultures: Overcoming Drawbacks and
Obstacles, International Journal of Cross Cultural Management Vol. 1, No.
1, pp. 91-108.
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Наиме, ако структуре организација и институција изводе
своје значење и функције из културе свог окружења, онда
оне могу бити анализиране и објашњаване само у односу на
своје конкретно културно окружење. Једини језик који може
бити употребљен за анализу социјалне структуре јесте језик
њене културе. То значи да се могу вршити само идиограф
ске студије случаја. Номотетска поређења су, по овом ви
ђењу, бесмислена, пошто не постоји метајезик универзалне
природе који може изразити све културе. Доведен до крај
ности, наведени став не би дозвољавао било каква компара
тивна истраживања и никакве генерализације о друштвеној
организацији не би било могуће извести.26
Наравно, овај став није прихваћен у раду (као и у целокуп
ној области), но, одбацујући овакво „екстремно“ схватање
не би требало заборавити на озбиљне тешкоће на које су (ка
ко је већ поменуто) указивали бројни истраживачи. Чајлд
(Child) је сумирао основне проблеме већине радова који се
баве односом културе и организација:
1. Култура је ретко дефинисана.
2. Границе културних јединица тешко је одредити. Не
може се нужно претпоставити да културне границе од
говарају националним границама, што је видљиво и на
примеру хетерегених вишенационалних држава.
3. Идентификовање варијабли као „културалних” је про
блематично у већини студија пошто нема објашњења
њиховог порекла у развоју конкретног друштва.
4. Премало пажње се придаје спецификовању потком
поненти културе које су значајне за организације и њене
чланове, као и питању који су то аспекти организационог
понашања укључени у ову претпостављену везу.
5. Сложени проблеми постоје и у мерењу културних
особина; ово је делимично и због недостатка јасно
ће у појмовном дефинисању, а делом и због начина
операционализације.27
Када је реч о методологији, постоје проблеми језичког и
функционалног уједначавања истраживачких инструмената
који се примењују у различитим културама, питање еквива
лентности узорака, могућности уопштавања истраживачких
налаза и других проблема који су прилично добро уочени,
26 Inzerilli, G. (1981) Preface: Some Conceptual Issues in the Study of the Re
lationship between Organizations and Societies, International Studies of Ma
nagement & Organization Vol. 10, No. 4, р. 4.
27	 Child, J. nav. delo, str. 307.
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али ни приближно нису тако добро решени. Поред наве
дених, често се у литератури помињу и други практични
проблеми са којима се истраживачи сусрећу. Прво питање
је обезбеђивање средстава за истраживање, пошто су такви
подухвати много скупљи од истраживања у оквиру једне
државе. Наравно, овакве студије трају и дуже, што додатно
отежава истраживачки процес. Интернационална истражи
вања све више подразумевају стварање интердисциплинар
них тимова истраживача, због све наглашеније међузави
сности економских, друштвених и психолошких варијабли
при анализи утицаја културе на организације. Не треба забо
равити ни проблеме са одређивањем узорака који би треба
ло да на најверодостојнији начин представе карактеристике
сваког појединачног културног окружења.28
Поједини аутори истичу да се у интернационалним студи
јама разлике у организацији понекад неутемељено припи
сују културним чиниоцима. Наиме, у таквим студијама се
не пружају ни теоријски ни емпиријски докази о томе како
култура узрокује такве разлике. Сходно томе, релевантне
теорије су ретке, препарадигматске и не пружају довољно
прецизно објашњење улоге локалних култура у спровођењу
организационих принципа и пракси. Аутори сматрају да би
пажњу у будућности требало обратити на три кључна пи
тања: а) да ли је култура значајан објашњавајући чинилац;
б) ако јесте, који су то конкретни аспекти културе којима се
могу приписати поменуте разлике и ц) на који начин ови
културни елементи узрокују разлике.29

Културне димензије
Упркос наведеним тешкоћама, појам културе у теорији орга
низације постаје све присутнији. Доминација квантитатив
не методологије у истраживању култура временом је омогу
ћила издвајање димензија културе што је довело, на једној
страни, до све већег броја искуствених проуч
 авања и, на
другој страни, до још снажнијих критика такве истраживач
ке оријентације. Нарочито је, у том погледу, хваљено ути
цајно али и често оспоравано дело Герта Хофстедеа (Geert
Hofstede) Culture's Consequences.30

28 Kraut, A. I. (1975) Some Recent Advances in Cross-National Management
Research, Academy of Management Journal Vol. 18, No. 3, str. 546.
29 Lachman, R. et al. (1994) Analyzing Cross-National Management and Or
ganization: A Theoretical Framework, Management Science Vol. 40, No. 1,
р. 40.
30 Hofstede, G. (1980) Culture’s Consequences: International Differences in
Work-Related Values, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications; Hofstede, G.
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Већина аутора уз име овог истраживача везује „димензио
нализацију“ културе и указује на потоњу честу и некритич
ку примену овог приступа у интеркултурним студијама.31
Основна предност рашчлањивања културе на њене консти
тутивне карактеристике јесте у томе што олакшава поређе
ња разних култура. Међутим, несумњиво постоји опасност
да се веома сложени појам културе превише поједностави
и тиме доведе у питање тачност истраживања. Ослањањем
искључиво на неколико културних димензија донекле се за
немарује шири контекст култура у којима се спроводи ис
траживање и те димензије се виде као једине детерминанте
културних разлика.
Поједини аутори32 називају „димензионализацију” култу
ре „софистицираним стереотипизирањем”, недовољним за
разумевање култура. Но, они ипак сматрају културне димен
зије корисним за објашњење понашања у различитим кул
турама. Културни стереотипи могу бити од помоћи – под
условом да познајемо њихова ограничења. Они су вреднији
приликом поређења између различитих култура него у раз
умевању варијација у понашању унутар једне културе. Ис
траживачи и менаџери у интеркултурном контексту морају
да схвате да су почетне карактеризације других култура са
мо „најприближније претпоставке” које морају променити
када стекну више искуства о тим културама.
Ипак, упркос често оправданим приговорима који се упућу
ју овим и сличним истраживањима, поређење култура према
различитим димензијама постало је доминантан истражи
вачки приступ у интеркултурним студијама организација.
Развијено је неколико врло утицајних модела: Хофстедеов,
Тромпенаров (Trompenaars), модел у оквиру истраживачког
пројекта GLOBE, и низ других мање познатих. На приме
ру прва три модела указаће се на доминантно схватање пој
ма културе у теор ији организације и слабостима које оно са
собом несумњиво носи.

(2001) Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions,
and Organizations across Nations, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
31 Видети: Tayeb, M. (2001) nav. delo.
32 Osland, J. S. and Bird, A. (2000) Beyond Sophisticated Stereotyping: Cultu
ral Sensemaking in Context, Academy of Management Executive Vol. 14, No.
1, pp. 65-79.
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Преовлађујуће схватање и истраживачка опера
ционализација појма културе у најутицајнијим
моделима проуч авања културних разлика
Нагласак у излагању у овом делу биће на критикама које се
(углавном оправдано) упућују поменутим моделима у жељи
да се укаже на слабости доминантног поимања и истражи
вачке примене појма културе у теорији организације и иску
ственим проучавањима. Може се рећи да постоји већинско
слагање да је појава поменуте књиге холандског истражи
вача Хофстедеа прекретница у проучавању утицаја културе
на организације, првенствено због цитираности и великог
броја области у којима је модел примењиван и провераван –
теорији организације, психологији, антропологији, социо
логији33, али и информационим технологијама, рачуновод
ству, пословној етици и бројним другим.34
Хофстеде културу одређује као „колективно програмира
ње ума које разликује чланове једне групе или категорије
људи од друге”.35 Средишњи појам Хофстедеовог моде
ла јесу вредности, што је видљиво и из поднаслова њего
вог кључног дела Culture's Consequences: поднаслов првог
издања из 1980. године био је Међународне разлике у рад
ним вредностима, док је 2001. године промењен у Поређе
ње вредности, понашања, институција и организација у
различитим нацијама.
Саме културе аутор у оригиналном раду из 1980. године
разликује на основу четири димензије: дистанци моћи, ин
дивидуализму, мушким наспрам женским вредностима, из
бегавању неизвесности. Касније је и пета димензија разли
ковања између култура додата – конфучијски динамизам, на
основу истраживања које је Хофстеде спровео са канадским
психологом Мајклом Бондом (Michael Bond) на простору
Далеког Истока. Димензија је убрзо добила назив дугороч
на оријентација наспрам краткорочне. Наведене димензије
одражавају основне проблеме са којима се суочава било ко
је друштво, али за која се решења разликују од друштва до
друштва.
1. Дистанца моћи означава „степен у којем мање моћ
ни чланови организација и институција у некој земљи

33 Baskerville, R. F. (2003) Hofstede Never Studied Culture, Accounting,
Organizations and Society Vol. 28, No. 1, р. 2.
34 Hofstede, G. (2001) nav. delo, str. 463.
35 Исто, стр. 9.
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прихватају и очекују чињеницу да је моћ неравномерно
расподељена”.36
2. Избегавање неизвесности представља „степен у ко
јем се припадници неке културе осећају угроженим у
нејасним или непознатим ситуац
 ијама”.37
3. „Индивидуализам се односи на друштва у којима су ве
зе међу појединцима лабаве: од свакога се очекује да се
брине једино о себи и својој ужој породици. Колективи
зам се односи на друштва у којима су људи од рођења ин
тегрисани у снажне, кохезивне групе које штите људе то
ком целог животног века у замену за неупитну оданост”.38
4. „Мушке вредности односе се на друштва у којима је
друштвена подела родних улога јасно изражена: за му
шкарце се подразумева да буду агресивни, снажни и
усмерени на материјални успех; жене би требало да буду
умерене, мање грубе и заинтересоване за квалитет живо
та. Женске вредности се односе на друштва у којима се
родне улоге преплићу: и мушкарци и жене би требало да
буду умерени, брижни према другима и заинтересовани
за квалитет живота”.39
5. Дугорочна наспрам краткорочне оријентације односи
се на степен у којем култура подстиче своје чланове да
прихвате одложено задовољавање својих материјалних,
друштвених и емоционалних потреба.40
Бројне и озбиљне критике су упућиване Хофстедеовом мо
делу. Већ класичне су примедбе да је истраживање спро
ведено у локалним огранцима само једне компаније – IBM
(уз изузетак Југославије као једине социјалистичке земље)
и да је, због тога, немогуће занемарити утицај организа
ционе културе ове компаније. Такође се наглашава и да је
истраживање замишљено као анализа радних вредности и
да закључивање о разликама међу културама уопште није
било планирано. Други правац критике односи се на одсу
ство напора аутора да своју теорију развије и из алтернатив
них културних перспектива. Ову критику Хофстеде је ува
жио увођењем поменуте пете димензије, првобитно назване
конфучијски динамизам, која је настала уважавањем вред
ности Источне Азије. Међутим, најозбиљније и најснажније
су биле критике методолошких решења аутора.
36 Исто, стр. 98.
37 Исто, стр. 161.
38 Исто, стр. 225.
39 Исто, стр. 297.
40 Исто, стр. 359.
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Поједине ауторке41 су на примеру дистанце моћи настоја
ле да укажу на арбитрарност начина на који Хофстеде
операционализује варијабле. Критикована је и његова за
мисао димензије избегавања неизвесности, пошто су неки
аутори сматрали да није дато убедљиво објашњење зашто
су изабране конкретне три ставке из упитника као инди
катори поменуте димензије.42 Димензија индивидуализамколективизам, убедљиво највише истраживана, изазвала
је најмање контраверзи и дискусија. Она је скоро обавезан
елемент већине утицајних модела културе. Са друге стра
не, према Смитовом (Smith) мишљењу43, димензија мушкоженске вредности несумњиво је изазвала највише критика и
неразумевања, док је пета димензија дугорочна-краткорочна
оријентација у великој мери игнорисана од стране других
истраживача.
Може се рећи да постоји већинско слагање истраживача да,
упркос огромном утицају који несумњиво има, ово истра
живање има бројна појмовна и методолошка ограничења.
Један од највећих проблема је извођење врло далекосежних
закључака о важностима разлика у културама како самог
Хофстедеа, тако још више аутора који су некритички при
хватили и примењивали његов модел. О разлозима за то
биће више речи у закључку.
Занимљиво, и други најутицајнији модел разликовања кул
тура дело је аутора из Холандије, Тромпенара. Његова нај
познатија књига је Riding the Waves of Culture (прво издање44
самостално објављено 1993. године, а друго45 1998. у коау
торству). Мид (Mead)46 овај модел назива „консултантским
доприносом“ у смислу да је створен првенствено за менаџе
ре и консултанте и да има и своје предности и недостатке.
Аутори47 наводе да је приступ резултат петнаестогодишњег
академског и теренског рада током којег су одржали више
41 Roberts, K. H. and Boyacigiller, N. Cross National Organizational Research:
The Grasp of the Blind Men, in: Research in Organizational Behavior Vol. 6,
eds. Cummings, L. L. and Staw, B. M. (1984), Greenwich, CT: JAI Press.
42 Fernandez, D. R. et al. (1997) Hofstede’s Country Classification 25 Years
Later, The Journal of Social Psychology Vol. 137, No. 1, pp. 44-45.
43 Smith, P. B. (2002) Culture’s Consequences: Something Old and Something
New, Human Relations Vol. 55, No. 1, pp. 119-135.
44 Trompenaars, F. (1993) Riding the Waves of Culture: Understanding Cultu
ral Diversity in Business, London: Economist Books.
45 Trompenaars, F. and Hampden-Turner, C. (1998) Riding the Waves of Cul
ture: Understanding Cultural Diversity in Global Business, New York:
McGraw-Hill.
46 Mead, R. (1998) International Management: Cross-Cultural Dimensions,
second edition, London: Blackwell Business.
47 Trompenaars, F. and Hampden-Turner, C. nav. delo.
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од хиљаду интеркултурних програма обуке у преко двадесет
земаља.
Свака култура, сматра Тромпенар (попут многих других),
разликује се од других карактеристичним решењима за про
блеме који се јављају у облику дилема. Ови проблеми могу
се сврстати у три општије категорије: однос са другим љу
дима, однос према времену и однос према окружењу. Разли
ковање култура заснива се, према његовом схватању, на се
дам димензија које представљају поменуте опште проблеме
(дилеме) људских друштава.
1. Универзализам-партикуларизам. Да ли људи у орга
низацијама следе уобичајена правила или дају предност
„флексибилном” приступу у јединственим ситуац
 ијама?48
2. Индивидуализам-комунитаризам. Да ли култура по
држава појединачна постигнућа и креативност или је
нагласак на већој групи која води кохезији и сагласности?
3. Неутралност-афективност. Да ли су осећања контро
лисана или их људи отворено исказују?
4. Специфичност-дифузност. Који је степен укључивања
у личне односе? Висок степен подразумева дифузност,
низак специфичност.
5. Постигнуће-приписивање. Да ли су положај и моћ за
сновани на успеху (постигнућу) самог појединца или су
више одређени рођењем, родбинским везама, познава
њем тзв. правих људи и сличним унапред приписаним
чиниоцима?
6. Секвенцијалност-синхроницитет. Да ли се време орга
низује секвенцијално (обављањем једног по једног задат
ка) или упоредо (синхронизовано), обављањем више ак
тивности истовремено? Други аспект односа према вре
мену односи се на сагледавање прошлости, садашњости
и будућности у неком друштву.
7. Унутрашњи-спољни локус контроле. Подразумева сте
пен у којем људи из појединих друштава верују да могу
утицати на своје окружење или га контролисати.
Као и Хофстедеов, и Тромпенаров модел је доживео озбиљ
не и обухватне критике. Сам Хофстеде је сународнику за
мерио изразиту неоригиналност, проналазећи све димензи
је код других аутора. Друга озбиљна примедба је да емпи
ријски подаци прикупљени истраживањем нису подржали
48 Trompenaars, F. and Woolliams, P. (2003) Business across Cultures, Oxford:
Capstone, р. 31.
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његов модел, тј. да седам димензија представља појмовне
категорије у уму истраживача које нису потврдили одгово
ри испитаника. На крају, Хофстеде, парафразирајући наслов
његовог најпознатијег дела, озбиљно оптужује Тромпенара
да „јаше на таласима комерцијалног (успеха) и прилагођа
ва своју поруку ономе што је мило уху 'потрошача'... Ре
зултат је fast food приступ интеркултурној различитости и
комуникацији”.49
На крају, трећи и последњи модел који ће бити приказан - 
„Глобални програм ефикасности вођства и организационог
понашања” (Global Leadership and Organizational Behavi
or Effectiveness – GLOBE), несумњиво спада међу највеће
и најутицајније интеркултурне програме истраживања ор
ганизација последњих деценија. На челу са једним од нај
познатијих истраживача из области менаџмента и органи
зације, Робертом Хаусом (Robertom House) са Универзитета
Пенсилванија, од свог почетка 1993. године до данас постао
је један од најзначајнијих истраживачких пројеката цело
купне области. Уз учешће више од 170 истраживача из 62
земље света анализиран је међусобни однос социјеталне
(националне) културе, организационе културе и вођства.
Културу, према наведеним ауторима, представљају „зајед
нички мотиви, вредности, уверења, идентитети и интерпре
тације или значења значајних догађаја који проистичу из
заједничких искустава чланова колектива који се преносе
генерацијама”.50 На основу обимног прегледа литературе
издвојено је девет димензија социјеталне културе: дистанца
моћи, избегавање неизвесности, хумана оријентација, ин
ституционални колективизам, унутаргрупни колективизам,
агресивност, родна једнакост, оријентација на будућност и
оријентација на постигнуће.51
Готово од самог почетка пројекат GLOBE је изазвао велику
пажњу научне и стручне јавности. Амбициозност замисли
и потенцијалне огромне истраживачке и практичне после
дице заинтригирале су бројне истраживаче из ове обла
сти. Два најважнија правца критике су теоријски и мето
долошки. Критикујући избор девет димензија (шта сматра
49 Hofstede, G. (1996) Riding the Waves of Commerce: A Test of Trompena
ars’ “Model” of National Culture Differences, International Journal of Inter
cultural Relations Vol. 20, No. 2, р. 198.
50 House, R. J. and Javidan, M. Overview of GLOBE, in: Culture, Lead ership,
and Organizations: The Globe Study of 62 Societies, eds. House, R. J. et al.
(2004), Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, р. 15.
51 Javidan, M. et al. A Nontechnical Summary of globe Findings, in: Culture,
Leadership, and Organizations: The Globe Study of 62 Societies, eds. House,
R. J. et al. (2004), Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, p 30.
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претераним и непотребним), Хофстеде главни приговор
упућује на дизајн инструмената истраживања – упитника.
Наиме, он сматра да ставке из упитника нису на адекватан
начин мериле оно што су истраживачи замислили и плани
рали. Хофстеде сматра да су питања била исувише апстракт
на да би их испитаници могли у потпуности разумети и дати
одговарајуће информације. Он чак говори о имплицитним
и експлицитним претпоставкама истраживача као „идеоло
гији”, која нема много додирних тачака са стварношћу. Нај
зад, Хофстеде ауторе оптужује и за културну пристрасност
(утемељеност истраживања првенствено на претпоставкама
и вредностима културе САД).52
Друга утицајна критика долази од стране Џорџа Грена (Ge
orge Graen).53 На почетку, аутор се пита да ли је број од 300
менаџера из неколико организација довољно добар и репре
зентативан узорак за, на пример, кинеско друштво са 1,3
милијарди (тада – примедба Д. М.) становника и многоброј
ним етничким и религијским заједницама (и њиховим пот
културама). Он доводи у питање и основу за класификацију
појединих култура у кластере. Када је реч о инструменти
ма истраживања, аутор истиче да не успевају да обухвате
сву сложеност предмета истраживања. У принципу, Грен
целокупни приступ, слично Хофстедеу, сматра културно
пристрасним. Његова оцена је да пројекат Globe у сушти
ни нуди налазе који су засновани на великом броју изолова
них, међусобно неусаглашених, културно пристрасних ан
кета.54 У практичном смислу, сматра Грен, аутори програма
Globe изводе неоправдано далекосежне закључке и импли
кације из својих (теоријско и методолошки неад
 екватних)
истраживања.

Закључак
Појам културе био је (и остао) један од темељних појмова
друштвених наука у целини, али уједно и појам који се на
веома различите начине схвата у различитим дисциплина
ма. У раду се настојало показати да у теор ији организације
доминира углавном поједностављено и недовољно проми
шљено разумевање и истраживачко операционализовање
52 Hofstede, G. (2006) What Did GLOBE Really Meas ure? Researchers’ Minds
versus Respondents’ Minds, Journal of International Business Studies Vol.
37, No. 6, p. 886.
53 Graen, G. B. (2006) In the Eye of the Beholder: Cross-Cultural Lesson in
Lead ership from Project GLOBE: A Response View
 ed from the Third Cul
ture Bonding (TCB) Model of Cross-Cultural Lead ership, Academy of
Management Perspectives Vol. 20, No. 4, pp. 95-101.
54 Graen, G. nav. delo, str. 100.
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овог важног појма. Упркос бројним критикама и указива
њима на теоријске и методолошке проблеме у проучавању
утицаја културе на организације, некритичко преузимање и
проширивање домена оваквих објашњења сваким даном по
стаје све присутније.
Разлози за то могу се, према нашем мишљењу, пронаћи у
изразито примењивом карактеру знања теорије организа
ције и поготово могућностима консултантског ангажмана
истраживача у мултинационалним компанијама (MNC). По
следњих деценија MNC обављају близу две трећине светске
трговине, представљају главне актере када је реч о увођењу
и ширењу нових технологија и најактивније чиниоце тран
сакција на међународним финансијским тржиштима. Има
јући наведено у виду несумњиво се можемо сложити са ути
цајним истраживачима глобализације који сматрају да „мул
тинационалне компаније представљају стожере савремене
економије”.55
У овом драматично убрзаном повећању броја и обима по
словних операција MNC последњих деценија на глобалном
нивоу један од кључних изазова представља културна хете
рогеност са којом са оне суочавају. Под наведеним се мисли
како на пословање са организацијама из различитих култу
ра, али и на суочавање са „унутрашњом” културном разно
врсношћу, оличеном у мултикултурном карактеру запосле
них, како у централи, тако још више у испоставама MNC.
Занимљиво је да неки аутори56, анализирајући могуће стра
тегије MNC у суочавању са изазовима које доноси културна
разноликост, заговарају ангажовање „културних функцио
налних специјалиста”. Њихов задатак би био да осигурају да
све одлуке и активности MNC буду сагласне са културним
одликама земље у којој се спроводе пословне активности.
То, наравно, не значи да сви други менаџери и запослени не
треба да развију сопствено разумевање културних чинилаца
и узму их у обзир приликом суочавања са културно разноли
ким саставом запослених у MNC или организацији са којом
се пословно сарађује. Ипак, значај и сложеност овог пита
ња превазилази домен само генералних или функционалних
менаџера. Медокс (Maddox) заступа став да одлуке и обра
сци понашања свих менаџера морају бити надгледани од
стране поменутих културних функционалних специјалиста,
55 Held, D. et al. (1999) Global Transformations: Politics, Economics, and
Culture, Cambridge: Polity Press, р. 282.
56 Maddox, R. C. (1993) Cross-Cultural Problems in International Business:
The Role of the Cultural Integration Function, Westport, CT: Quorum Books,
р. 39.
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управо као што правни функционални специјалисти надгле
дају правне аспекте њихових одлука и поступака. Као што
MNC не би основала и водила страну филијалу без одго
варајућих савета о правним аспектима локалног друштва,
исто важи и за културни аспект, који такође у великој мери
утиче на његово пословање.
У сличном духу поједини аутори57 јасно указују на најва
жнија практична питања са којима се, у том погледу, суочава
теорија организације:
1. На који начин се може управљати мултикултурним
организацијама?
2. На који начин би требало организације из једне културе
да се прилагоде културном окружењу и запосленима из
друге културе?
3. Како „домаћа” култура може на најбољи начин усвоји
ти организационе поступке „спољне” компаније?
4. Које су то организационе праксе које су успешно
примењиве из једне у другу културу?
Имајући у виду све наведено не чуди „експлозија” теориј
ских и емпиријских истраживања о утицају културе на (по
готово мултинационалне) организације. Опојни зов консул
тантског ангажмана често је примамљивији од темељног
појмовног промишљања и истраживачке операционализа
ције у оваквим и сличнима подухватима. Ко ће најбоље об
учити раније поменуте „културне функционалне специјали
сте“ него истраживачи из теор ије организације?! Логично је
да ће они у стварању програма „културног прилагођавања”
посегнути за кључним појмом – појмом културе, не уду
бљујући се превише у тешкоће и проблеме које смо раније
помињали у раду.
Наравно, није мали број теоријски и методолошки добро
осмишљених и утемељених истраживања но, таква су, сва је
прилика, у великој мањини. Но, да поновимо, овакво стање
никако не би требало да буде разлог да у потпуности од
бацимо квантитативна и квалитативна проучавања култур
них утицаја на организације. Схватање организација као
отвореног система, прихватање утицаја културних норми и
вредности на организационе структуре, системе и процесе,
разликовање култура на основу појединих димензија (које,
опет, различито утичу на организације) постали су својевр
сни стандарди којих се никако не треба одрећи у теорији
57 Redding, S. G. (1994) Comparative Management Theory: Jungle, Zoo or
Fossil Bed? Organization Studies Vol. 15, No. 3, pp. 323-359.
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организације. Остаје само да истраживачи такве стандарде
достигну и када је реч о дефинисању и истраживачкој опе
рационализацији појма културе и утицаја који она има на
функционисање савремених организација.
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ON THE PREVAILING COMPREHENSION OF CULTURE
IN THE ORGANIZATION THEORY
Abstract
Elements of the prevailing comprehension of culture in the organization
theory have been presented in the paper. This conception has been
explained by the features of the organization theory itself - as a scientific
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ПРАКСЕОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ
ИЗГРАДЊЕ ОДНОСА НАУКЕ И
УМЕТНОСТИ
Сажетак: У разматрању крајње сложеног односа наук е и умет
ности, велику помоћ нам може пружити праксеологија. Основни
задатак ове наук е о ефикасној делатности, по Котарбињскoм,
јесте да формулише опште препоруке, захтеве и норме којих се
треба придржавати при свакој делатности да би та делатност
била успешна. Уметничко дело представља сложен производ који
има специфичну структуру, па тако анализа његових различитих
аспеката захтева, поред методолошких основа теоријских ис
траживања, и методолошке основе емпиријских истраживања.
Даље формирање историје и теорије уметности биће све више
условљено спољашњим утицајима који су производ интензивног
научног и техничко-технолошког развоја. Наше доба карактери
ше конгломерат најразличитијих научних области, теорија и на
учних метода. Отуда је наш задатак да, сходно зацртаном циљу
праксеолошког проуч авања односа наук е и уметности, употреби
мо одговарајућа средства и алатке који ће у потпуности бити у
функцији решавања одређених проблема.
Кључне речи: праксеологија, теорија, наук а, уметност, историја
уметности, теорија уметности, диференцијација система

Увод
Пољски филозоф и праксеолог Тадеуш Котарбињски
(Tadeusz Kotarbiński) сматра да методологија наука – или
боље речено – методологија умне делатности представља
са своје стране посебан случај опште методологије сваке
делатности (праксеологије), те се на њој заснива, мада се с
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друге стране заснива и на логици.1 При постављању мето
долошких оквира, ми морамо да направимо разлику између
чињенице и вредности, чињенице и теорије, и између чиње
нице и тумачења. Важно је направити разлику између чиње
ница као реалних стања и чињеница као истинитих описа
стања. У контексту историјске анализе метода чињенице као
стања би могле да постоје у прошлости, док чињенице као
истинити описи постоје у садашњости. Котарбињски пише
да „праксеолог практично искуство може користити на нај
мање два начина: или црпећи уопштавања непосредно из
посматрања чињеница или преузимајући и уводећи у свој
систем уопштавања која су други извршили.”2 Супротност
између чињенице и теор ије је потенцијално значајна, иако
још увек тражи јасно објашњење улоге чињеница и теорија
у историографском опису. Јасно објашњење почиње пита
њем да ли су чињенице као језгра описа епистемички по
четне. Настојећи да одговори на питања: Да ли чињенички
описи говоре за себе, да ли се они састоје од директне ин
формације из прошлости, да ли су јасно објашњени без да
љег доказивања, и да ли нам се чињенице презентују, или се
прикупљају и изграђују – Флоренс Р. Снид (Florence Sneed)
наглашава да се чињенице, чак и кад су прикупљене и от
кривене пре него изумљене, њихово прикупљање и бирање,
као и начин на који их износимо – могу открити. Неизбе
жан процес селекције, описа и организације у терминима
значајности, биће спроведен под утицајем постојања наших
уверења о методима из прошлости. Онa сматра да на овај
начин, чак и ако су чињенице појединачно независне од на
ших садашњих идеја, оне заједнички формирају слику која
је предмет тумачења. По њoj, метод науке истиче понавља
ње и ово изгледа као независна парадигма, односно објек
тивни стандард; или су резултати поновљиви или нису, и ако
нису, онда су закључци сумњиви.3
Моћ понављања је везана за потребу контроле. Наука се
ослања на контролисане експерименте у којима је један или
више параметара промењен да би се видело какав утицај
имају на резултат. Ово је теже остварити у историји умет
ности, али је у историографији метода могућно. Методо
лошко питање је да ли овај недостатак историју уметности
епистемички оштећује; важно је напоменути да се неке на
уке суочавају са сличним проблемом. Астрономи, рецимо,
немају контролу кроз ствари које проучавају; не постоји
1 Kotarbinjski, T. (1964) Traktat o dobrom delanju, Beograd: Nolit, str. 34.
2 Исто, стр. 42.
3 Sneed, F. R. (1878) Parallelism in Two Disciplines, North Stratford: Ayer
Publishing.
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преобликовање Сунца, једино у различитој температури. Ге
олози су немоћни да понове многе феномене за које су нај
више заинтересовани; на пример, Анди су јединствени и не
постоје поновни случајеви њиховог формирања. Али, Сунце
је типична звезда а Анди су планина. С једне стране, мето
ди су у процесу научног истраживања, као што је и Сунце
у ширим оквирима веома важан извор јер у битној мери од
ређују правац научног тока. Ипак, иако постоји велики број
различитих метода, ми ћемо се увек определити за неки који
ће бити главни и најбитнији као основа за истраживање. То
не значи да нећемо користити и неке друге методе, а све у
зависности од предмета истраживања. Ово подразумева да
претходно морамо извршити упоредну анализу и оних мето
да који су наизглед доста удаљени од главног предмета. Тако
ми не можемо имати директан контакт са Сунцем, уколико
бисмо хтели да га истражујемо на тај начин. Међутим, ако
бисмо узели да је Сунце најприближније кругу, тај модел
би могао да буде пренесен у наше окружење. Исто тако, ми
Сунце можемо да посматрамо у његовом реалном облику,
као тродимензионално тело. Овом тродимензионалном телу
би у нашем окружењу најприближнија била лопта. Посебни
случајеви и акције су разумљиви када се поставе у шири
контекст. Али, шири контекст је разумљив помоћу изградње
појединачних случајева.

Историјски дискурс истраживања уметности
У научним областима се користе различити методи који дају
чврсту основу за њихово структурално грађење. У историји
уметности се чињенице и докази изводе индуктивним, од
носно дедуктивним закључивањем. Ово значи да, рецимо, у
овој научној области можемо узети један период – без обзи
ра да ли је у ближој или даљој прошлости, и да ли тумаче
ње започиње од самог почетка у историјском смислу – као
основу за   извођење и закључивање индуктивним или де
дуктивним принципом,  у зависности од тога да ли полази
од појединачног или општег. Код овакве врсте тумачења од
велике помоћи нам може бити праксеологија, за коју Ларс
Скитнер (Skyttner) мисли да се мора сматрати и науком и
уметношћу. Ова област је по њему понекад нормативна и
усредсређује се на ефекторну функцију, јер се позива на ис
куство и интуицију.4 Историја уметности се као дисципли
на суштински разликује од опште историје, иако нам се на
први поглед може учинити да се предмети њиховог интере
совања у неку руку подударају. Писана историја презентује
4 Skyttner, L. (2005) General Systems Theory: Problems, Perspectives,
Practice, London: World Scientific, p. 390.
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догађаје које читалац није могао да види својим очима. Ма
да се у историјско-уметничком дискурсу користи сличан
доказни материјал, он има битно другачије циљеве.
Тако ми можемо да прелазимо, рецимо, преко моста у
Аржентилу (1874, слика 1) који је Моне (Monet) насликао
на својој истоименој слици, али не можемо да присуствује
мо историјским догађајима који су се одиграли на њему и у
његовој околини. Ова слика као централни мотив приказу
је мост који је у том тренутку представљао оличење инду
стријског доба. Река коју он премошћује суштински се не
мења, док је овај мост претрпео бројне измене током исто
рије, што је било директно условљено техничким и техно
лошким развојем. У овом случају нам анализа историјски
активног објекта, његова моћ трансформације, може послу
жити да се пројектујемо и у прошла, као и у будућа време
на. Тако можемо завирити у доба ренесансе и размотрити
саме почетке настајања мостова, а да у исто време тумачимо
и Леонардове скице мостова које су директно претходиле
настанку модерних мостова. Приказујући Монеа у доба им
пресионизма – док седи поред моста Аржентил и преноси
га на сликарско платно – реактивирамо и Леонардово доба и
смештамо Монеа у њега, као и на место саме акције.

Слика 1 Клод Моне, Мост у Аржентилу, 
уље на платну, 1874. година

Историја уметности се, такође, бави историјом у погледу
тумачења догађаја који су претходили стварању слике, дру
штвеним контекстом у којем је уметник стварао дело, ње
говим положајем у том друштву, ратовима који су у већој
или мањој мери захватили подручје у коме је он стварао;
тако су се, сразмерно, различити утицаји прожимали кроз
сама уметничка дела. Међутим, главно средство којим се
историја уметности служи и које је у средишту њеног инте
ресовања јесте уметничко дело. Да би историја уметности
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постала више од пуког историјског тумача уметности и
уметничких дела, она мора   користити методе који долазе
и из других научних области. Ови методи се морају равно
правно обрађивати као и методи историје уметности, јер су
научне области које се њима служе индиректни учесници у
стварању уметничког дела, као део ширег деловања бројних
чинилаца.

Проблем бесконачности као 
праксеолошка недоумица
Проблем бесконачности у науци имплицира његово разре
шење и у теорији уметности, то јест самој уметности. Ши
рока заступљеност овог одувек присутног проблема, наводи
нас на размишљање и о различитим могућностима за ње
гово тумачење у већем броју научних области. Једна од та
квих могућности је да се помоћу тумачења проблема беско
начности у уметности и уметничким делима, интуитивним
средствима допринесе делимичном разрешењу овог ком
плексног, па чак и помоћу научних доказа тешко решивoг
проблема. Обрнуто, научна сазнања нам служе да бисмо ег
зактније утемељили проблем бесконачности и у самој умет
ности. Паул Фајерабенд (Feyerabend) износи једно широко
распрострањено тумачење које модерном човеку изгледа
веома природно и које су, такође, заступали многи истори
чари уметности и наука, и још га увек заступају: „По овом
тумачењу, човек је постављен у добро уређени свет, он живи
у космосу. Он то не увиђа одмах, па чак и када почне пола
ко да разазнаје контуре света, често му недостају средства
да своје сазнање ваљано изрази. Али, човек се учи. Полако
поправља своју ситуац
 ију. Заблуде и грубости нестају, а на
њихово место долази природнији и стварима примеренији
начин приказивања. Тако и уметности и науке напредују од
несавршеног ка све савршенијем сазнавању и приказивању
света.”5
Да ли уметник у току стварања својих дела на било који на
чин размишља о космосу и његовом бесконачном ширењу?
Или он, пак, приказује само тренутак, стварно окружење у
којем се у том тренутку налази? Ми не можемо тврдити ни
једно нити друго, јер не смемо да искључимо један значајан
фактор, а то су уметникова интуиција и подсвест. Чињеница
је да уметник није у обавези да објасни своје дело, то јест
оно што је тим делом желео да каже и прикаже. Оно што мо
же представљати проблем код теорије уметности и ликовне
5 Фајерабенд, П. (1994) Наука као уметност, Нови Сад: Матица Српска,
стр. 22.
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критике, јесте то да оне пропагирају идеју по којој ће обја
снити оно шта је уметник желео да каже, али и оно што није
желео. Такав приступ може довести до тога да се у анализу
укључе нетачна, па чак произвољна и субјективна тумаче
ња. У том случају на сцену ступа наука, то јест у разматрање
се укључују и научне чињенице и докази, како би се избегле
било какве недоумице и број погрешних закључака свео на
што је могуће мањи број.
Разматрајући проблем бесконачности у погледу форме ње
говог приказа, прво на шта помислимо јесте тродимензио
нална форма, с обзиром на то да живимо у тродимензионал
ном, материјалном свету; дводимензионални приказ нам се
не чини као ни приближно добро решење за овај проблем.
Ипак, колико год нам тродимензионални простор изгледао
као близак (будући да у њему постојимо и живимо), ми смо
и ограничени тим простором, јер нисмо у могућности да на
зремо ни његове границе, нити његов бесконачни карактер.
Дводимензионална површина нам пружа могућност за фик
тивно надограђивање опипљивог простора који је сувише
читљив. Имагинарно грађење елемената који сачињавају
простор, а који нису видљиви на слици (али се надовезују
на њу), представља добар почетак за постепено структури
рање „бесконачности” на ограниченом дводимензионалном
простору. Тако холандски графичар Ешер (Escher) у својој
литографији Сусрет (1944, слика 2) указује на повезаност
између наративности и реалистичких норми; позадина са
људима представља бесконачну, пре него коначну репети
цију. Не постоји разлог зашто позадина не би могла да се
неодр еђено шири на лево и десно, док било каква наратив
на акција мора имати почетак и крај. Међутим, коначност
супротстављену бесконачности, наговештавају фигуре на
подијуму, које за разлику од оних белих на зиду, учествују у
коначној акцији.

Слика 2. Мауриц Корнелис Ешер, Сусрет, графика, 1944. година
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Примена научних метода у 
историјском контексту
Научник може да надогради постојеће сазнање новим чи
њеницама, а у неким случајевима и да знатно измени но
ви садржај предмета којим се бави. То укључује и промену
метода које ће користити током истраживања. На другачије
тумачење могу утицати и нове теорије које су се кроз више
периода мењале. Такав пример можемо пронаћи код Ренеа
Декарта (René Descartes), који је веровао да је ток душа које
круже мозгом контролисан помоћу пинеалне жлезде, седи
шта човекове душе. Он је писао о томе да душе које теку
кроз нерве у мишиће проузрокују кретања свих удова, и да
те мале нити од којих је унутрашња супстанца састављена
служе осећањима.6 Декартов научни метод који је коришћен
пре неколико векова, има јасно утврђена начела и принципе
на којима се темељи. То је првенствено резултат његових
напора и размишљања о конкретном проблему.
Међутим, окружење у коме је настао тај метод, као и исто
ријске прилике тог периода које су генерално утицале на
развој метода, такође су утицали на Декартов истраживачки
поступак. У средишту Декартовог истраживања су дух (или
душа) с једне стране, и тело и неки елементи који су састав
ни део тела, с друге стране. Такође, видимо да је покретање
и кретање тог тела веома значајан проблем који је заоку
пљао Декартову пажњу. Битно је напоменути да је он у свом
истраживачком поступку користио вивисекцију (дисекција
живих животиња), која је била практикована широм Европе
- све до Просветитељства. Декарт је веровао да је пинеална
жлезда тачка повезаности између интелекта и тела. Ово је
било делом зато што је у његовом веровању она јединстве
на у анатомији људског мозга, а у постојању структуре није
идентична на десној и левој страни. Међутим, захваљујући
микроскопу и методи која је том приликом коришћена, нађе
но је да је пинеална жлезда подељена на две чисте хемисфе
ре. У данашње време ће метод истраживања бити другачији
због појаве нових метода у периоду између Декартовог и на
шег времена, али и нових модела који нам служе за испити
вање. То је условљено и проблемом којим се данас бавимо,
а то су роботи чији је развој већ започео. Тако, захваљујући
између осталог и Декарту који је наговестио овај проблем,
ми данас на одређеном степену развоја имамо машину ко
ју је Декарт разматрао у контексту функционисања људског
тела. При утврђивању метода на основу нових модела, ми
ћемо сигурно наићи на проблеме. Такви методи нам могу
6 Dekart, R. (1981) Strasti duše, Beograd: Grafos.
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бити кориснији, јер указују на то да је решавање проблема
непрекидан процес, и да укључује наговештавање и могуће
предвиђање правца развоја метода у будућности. Чак и да је
немогуће решити одређене проблеме, значајно је дефиниса
ти методе који указују на једно, а при том предлажу и неко
друго решење.
Рембрантова (Rembrandt) слика Час анатомије доктора
Николаса Тулпа (1632, слика 3) је добар пример када је реч
о анализи уметничког дела са аспекта природних наука, у
овом случају медицине. Тумачећи дело из овог угла, ми по
стављамо леш у средиште целокупног истраживања. С дру
ге стране, биолошки и телесни приступ нам омогућавају да
преко тумачења леша дођемо до проблема личног иденти
тета, односно уметникове свести о себи, и процеса током
којег он ствара уметничко дело. Такође, овај вид тумачења
дела омогућује да се оно разматра првенствено из угла стро
го егзактних научних резултата (у овом случају произашлих
из медицине). Ово је пример директног, непосредног ути
цаја егзактне науке на апстрактне манифестације ликовне
уметности. Котарбињски пише о томе да је праксеологији
од велике помоћи историја медицине, која указује на напре
дак у проширењу форми лекарске интервенције, и да такву
исту линију напретка можемо видети и у педагогији и дру
гим областима делања. Такође, он напомиње како та иста
историја медицине обилује поукама о сјајним резултатима
опита вршених на лешевима, и да су све промене општег
карактера у овој области важне и значајне за општетехнич
ки прогрес, као и да превазилазе специјалну област лекарске
вештине.7 Будући да се научни методи непрекидно развијају,
и како научне теорије које се јављају у неком периоду могу
бити тачније од претходних, у смислу да боље усмеравају
развој науке, нема разлога да се и уметност посредством те
орије уметности не укључи у такав процес; довољан је један
метод да би проузроковао појаву других, а застареле теори
је се могу надоградити новим или у потпуности заменити.
Сваки проблем захтева тачан суд, а успостављају се и ло
гички односи између различитих метода, и све то не сме да
ремети грађење теор ије. Укључивање већег броја елемената
отвара нове проблеме, у смислу да се тиме повећава број су
дова постављених на логичке основе.
Конзистентан развој науке условљава појаву нових метода
унутар система који не функционишу строго по принципи
ма науке. Научни методи се константно развијају, мењајући
законитости које почивају на фундаменталним чињеницама.
7 Kotarbinjski, T. (1964) Traktat o dobrom delanju, Beograd: Nolit, стр. 46.
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Притом, научне теорије које се јављају у неком периоду мо
гу да буду тачније од претходних, у смислу да дају боље
смернице за развој целокупне науке; један метод проузро
кује појаву других, застареле законитости надограђују се
новим. Тачан суд о одређеном проблему може се донети у
случају када су одређени односи унутар самих метода ло
гички повезани, не реметивши притом целину. Корелација
већег броја елемената отвара нове проблеме, у смислу да се
тиме повећава број судова постављених на логичке основе.
Одређен доказ може да буде валидан у једном ограниченом
периоду, а да се његова истинитост у следећем или неком
наредном периоду доведе у сумњу. Такав доказ може да бу
де оповргнут и замењен другим, а може бити и надограђен
новим сазнањима и чињеницама. Могло би се рећи да су
уметност и наука у тесној вези, јер развој једне у великој
мери зависи од развоја друге.

Слика 3. Рембрант Харменсон ван Рајн, 
Час анатомије доктора Николаса Тулпа, 
уље на платну, 1632. година

Однос наук е и уметности: 
теоријске и праксеолошке импликације
У данашње време нам се одређивање улоге уметности и ње
ног места у будућности предочава као један од најтежих за
датака. Ово се првенствено дешава из разлога што је чак
и данас веома тешко пронаћи њено место у мноштву кон
стантно променљивих процеса који нас окружују, и које не
успевамо да у потпуности сагледамо. Такође, ми сада не мо
жемо да предвидимо у каквом облику и на који начин ће се
она практиковати у будућности. Раскидање са традицијом је
једна од потенцијалних опасности за уметност, која би на тај
начин остала на стакленим ногама. Ако би се то десило, са
мо би било питање тренутка када би уметност остала и без
тог ослонца. У данашњем времену пост-постмодернизма
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још веће су, чини се, осцилације у развојним оквирима ли
ковног изражавања него што је то чак био случај и са пост
модернизмом. Раслојавање данашње уметности на велики
број најразличитијих изражајних форми ствара неку врсту
хаотичног стања, где слобода више нема своју одувек разу
мљиву функцију, и где термин „слободна творевина” губи
своје раније значење, па сада постаје означитељ за нешто
што подразумева толики степен слободе да више  нема јасну
концепцију и оквире.
Наука представља веома важан сегмент како у читавом си
стему који функционише по принципу правила, тако све ви
ше и у уметности. Међутим, она се јавља као један од дело
ва који позитивно могу да утичу на развој уметности. Ин
корпорирање елемената науке није услов без кога уметност
не може да остварује прогресивни раст, али је предуслов без
кога она a priori не може да иде у корак са појавама које се
дешавају паралелно са општим развојем човечанства. Ипак,
то не значи да је овакав пут најисправнији и да се тако умет
ност креће у правом смеру. Различити су погледи на умет
ност и њен однос према другим областима. Бројни чиниоци
условљавају промену става о одређеној проблематици. Су
протстављање различитих ставова сврсисходно је и не ути
че само на даљи напредак унутар једне области, већ на оп
шти прогресивни раст. Могућност бржег развоја једне обла
сти, у овом случају уметности, повећава се уколико дође до
процеса прожимања најразличитијих научних области. При
том не сме доћи до синтезе која води некохерентном односу
елемената из ових области. Различити елементи који чине
већи број научних области не смеју угрожавати функциони
сање језгра уметности које остаје нетакнуто. И унутар једне
научне области која је сачињена од више сегмената посто
је методи на које се њен систем ослања, и помоћу којих се
у великој мери доприноси структуралном грађењу читавог
система. Лио Стајнберг (Leo Steinberg) пише како су наука
и уметност несличне и сличне, и поново несличне, а у зави
сности од тога где се задире. Сви можемо навести одређе
не области где се, историјски, наука и уметност преклапају.
Можемо размишљати о начинима на које нека уметност, или
нека функција уметности, може се рећи, метафорички бива
нека наука.8
Историчар уметности као посматрач који заузима тачку
гледишта у односу на праксу, од које се одваја да би је по
сматрао, да би је гледао издалека и са висине, практичну
8 Steinberg, L. (1986) Art and Science: Do They Need to Be Yoked? Dead alus,
Vol. 115, No. 3, Art and Science, 1-16, MIT Press.
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делатност претвара у предмет посматрања и анализе. Пјер
Бурдије (Pierre Bourdieu) истиче како је „архитектама мно
го требало да примете да их птичија перспектива са њихо
вих планова и макета наводи да граде градове за својевр
сног божанског посматрача а не за људе који туда треба да
пролазе: апсолутна тачка гледишта науке без тачке гледишта
слична је тачки гледишта лајбницовског Бога који, као што
генерал унапред влада поступцима својих потчињених, вој
нички подређеним правилу, стварно влада суштином коју
Адам и Цезар тек треба временом да науче.“9 На графици
Меланхолија I (1514, слика 4) може се видети то да је Дирер
(Dürer) усвојио италијанску теорију уметности засновану на
хармонији макро и микрокосмоса, на хармонији схваћеној у
суптилним геометријским терминима и пропорцијама људ
ског тела у односу на законе који владају космосом, онако
како су дати од Архитекте Универзума. Мердевине и Ан
ђео говоре у прилог томе да је грађевина приказана на овом
бакрорезу такође и Божја кућа, а инструменти на њој су
показатељ да се она сагледава помоћу мерења и аритметике.
Поставља се питање да ли је ова грађевина као Божја кућа
направљена од камена, односно полиедра који се налази на
графици. Забуну може унети сеновита лобања која се нала
зи на камену, јер се у Божју кућу не прима материјално, већ
само духовно. Међутим, како лобања на камену ишчезава,
то може да значи да се сви људи, градитељи својим духом
уграђују у свету кућу јер су увелико напустили материјал
ни свет. Овакву констатацију можемо да донесемо и стога
што је Дирер, за разлику од Леонарда који је писао да знање
долази из искуства, сматрао да научно знање води ка Богу.
Материјал од којег је саграђена Божја кућа, Творац је дао и
човеку како би саградио кућу. То значи да би човекова кућа
требало да буде саграђена по узору на Божју кућу. Вагом,
која је окачена на грађевину, мери се оно што је човек сагра
дио. Анализирајући Анђела и његов меланхолични карактер
из угла психологије, Мартин Кемп истиче да „као што се
од доктора очекује да посматра спољашње ‘знакове’ нерав
нотеже нарави, посматрачу су представљени дијагностич
ки трагови кроз које нас Дирер наводи на то да распозна
јемо њихове најдубље природе у контексту четвороструке
суштине Божјег стварања.10

9 Burdije, P. (1999) Nacrt za jednu teoriju prakse: tri studije o kabilskoj
etnologiji, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 145.
10 Kemp, M. (2000) Visualizations: The Nature Book of Art and Science,
Berkeley: University of California Press, p. 15.

325

ГОРАН ГАВРИЋ

Слика 4. Албрехт Дирер, Меланхолија I, 
графика, 1514. година

Један период се може узети као почетна инстанца у процесу
структуралног надограђивања. Услед ограничености неког
периода, насупрот неограниченом еволуцијском процесу,
кључно питање је како један сегмент инкорпорирати у оп
шти систем. Проблем је већи уколико се уметност посматра
у једном ограниченом периоду, са становишта реалних од
носа и друштвеног уређења унутар засебног система. Зато
је закључивање на основу ограниченог броја чињеница не
поуздано, у смислу да не даје одговоре на питања која из
лазе из оквира ограниченог. Полажење од фундаменталних
чињеница које су важиле на самом почетку, сврсисходно је
са становишта тумачења области које излазе из оквира умет
ности. Тако се сагледавање развоја уметности своди на па
ралелну синтезу њених законитости и научних теорија кроз
читав еволуцијски процес. У овом случају, конзистентан
развој науке представља апроксимативан модел за еволуциј
ски процес у коме се повезивањем појединачних произво
да различитих периода врши структурално надограђивање.
Прогресивни развој науке реалнији је од интуитивног про
цеса који се одвија унутар уметности, зато што се заснива на
конкретним чињеницама.
Као полазна тачка може да послужи појединачни процес
унутар периода који је тренутно актуел ан. Такав процес се
заснива на реалним, актуелним односима, и стога пружа
бољу основу за разматрање осталих периода и односа ко
ји се одвијају унутар њих. Може се повући извесна парале
ла између развоја науке и развоја уметности. Конзистентна
очекивања одређеног броја људи крећу се у правцу општег
еволуцијског развитка. Тако се извесном логиком покуша
ва повући паралела између процеса који се одвијају унутар
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различитих области, то јест на основу напретка унутар јед
не закључује се да ће се тај напредак остварити и у другој
научној области. Очекивања ће бити утолико већа уколико
је разматрањем обухваћен дужи временски период у коме
би било могуће комплексније сагледавање. По некој логици,
већи број научних теорија и доказа пружа могућност за кон
зистентан и прогресиван развој уметности. То значи да се
у теорији уметности апроксимативним методом врши син
тетизовање научних теорија. Синтезом наизглед потпуно
различитих елемената уметност постаје читљивија, то јест
апстрактни елементи у скупу реалних односа добијају ново
значење. Међутим, оно што је у науци разумљиво у свом
фундаменталном облику, у уметности не може бити умет
нуто у садржај дела. Стога је немогуће повлачити преци
зну паралелу развојних процеса унутар науке са развојним
путем уметничког садржаја. Процес стварања појединачних
производа подразумева и њихову практичну сврху која у ве
ликој мери утиче на реалне односе унутар једног и више
периода. На место инваријантности научних теорија стаје
њихова варијабилност, па се тако одређени већ установље
ни докази надограђују новим чињеницама или се напросто у
потпуности замењују другим. Извесне потешкоће се јављају
и када треба стриктно дефинисати развојни циклус као ин
варијантан иако се он и даље одвија. Врло је осетљиво пи
тање како започети тумачење, то јест који период изабрати
за фундаментални. Тако у скоро свакој варијанти може да се
наруши јасно конституисан историјски ток. У свему овоме
добар путоказ може представљати методологија наука, са
ставна дисциплина логике у ширем значењу те речи, која
представља посебан случај опште методологије, а то значи
праксеологије. Котарбињски сматра да је она као таква те
рен за могућу примену њених уопштавања. Он напомиње
да и кад, на пример, извесни познаваоци научних метода
развијају мисао о усавршавању тих метода у погледу еконо
мичности поступања у истраживању и излагању резултата
истраживања, они се у суштини ствари управо баве праксе
олошким испитивањима која су ограничена само на извесне
области умног рада као терена њихове примене.11

Закључак
Једно од битних питања у разматрању односа науке и умет
ности тиче се начина на који се врши прерасподела поје
диначних садржаја у еволуцијском процесу. Таква прера
сподела је неопходна јер је немогуће дефинисати еволуцију
уметности, сходно њеном неограниченом току. Законитости
11 Kotarbinjski, T. (1964) Traktat o dobrom delanju, Beograd: Nolit, str. 96.
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које су владале у одређеном временском периоду у следе
ћем се замењују другачијим, тако да је дефинисање преци
зне спирале историјског тока условљено и бројним другим
чиниоцима. Тако друштвени чиниоци могу, пре свега, да
измене историјски ток који је оквирна основа развоја умет
ности. Развој одређеног сегмента у једном периоду може да
буде интензиван, док се у другом отвара могућност и њего
вог стагнирања, или пак регресивног процеса, у смислу опа
дања. Ово може битно утицати на немогућност прецизног
дефинисања еволуцијског тока, јер неправолинијски развој
кроз периоде утиче на општи развој уметности. Апсолут
ни критеријуми за дефинисање уметности могли би сходно
евидентно реалном, све интензивнијем развоју науке у бу
дућности, да постану инваријантни, али само у једном од
ређеном временском периоду. Инваријантно се овде схвата
као један недељиви сегмент у оквиру варијабилног система.
Надограђивање тих сегмената је процес који не ремети већ
структуриран садржај.
Што је већа практична вредност једног уметничког дела,
оно ће бити и боље прихваћено од стране већег броја њего
вих конзумената, а тиме ће и прогресивни раст посматран
кроз призму реалних односа бити интензивнији. Ипак, у
уметности ће сходно њеној стриктно неодр еђеној практич
ној вредности, прогресивни раст осцилирати у зависности
од померања бројних параметара. У науци су ови параметри
стриктно постављени, тако да битно одређују функциониса
ње научног система. Научне теорије ће се увек мењати или
допуњавати новим садржајима, али ће увек постојати јасно
утврђена мерила за процену њиховог значаја. Овде не гово
римо о вредности, јер једна научна теорија не може да буде
дефинисана вредносним критеријумима. Можемо да гово
римо о њеном епохалном значају, предуслову за неко откри
ће. Уметничко дело подлеже критици, његова процена се
врши на основу вредносних критеријума. Она такође може
да буде од значаја за развојни процес, али је такво деловање
индиректно, инкорпорира се у инволуцијски процес преко
значења самог дела.
Будући да је коначност целокупног процеса ипак само у фа
зи предвиђања, тумачење се своди на одређену епоху или
само један период у оквиру те епохе. Ограниченост једног
периода даје могућност за прецизније изношење хипоте
за, ако је прецизност уопште могућа, пошто се ради само
о предвиђању. Ипак, што је временски период краћи, то је
и прецизност тумачења већа сходно његовој већој ограни
чености. Оквир који је постављен непосредно пред поче
так структуралне анализе може бити проширен, у смислу
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даљег структуралног надограђивања. Али, тај оквир не би
ваљало у потпуности отклонити, јер би у том случају ана
лиза била више у сфери нагађања. Делимично излажење из
оквира је сврсисходно, поготово ако је произашло из синте
зе дискурзивног и интуитивног тумачења. И дискурзивни и
интуитивни елеменат потребни су како уметнику, тако и на
учнику. Зато је стриктно понављање оквира несврсисходно
јер не пружа могућност за даљу анализу, а самим тим се и
могућност извесног предвиђања своди на минимум.
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PRAXEOLOGICAL PROBLEMS IN DEVELOPING 
THE RELATIONSHIP BETWEEN SCIENCE AND ART
Abstract
In considering an extremely complex relationship between science
and art, praxeology can provide great assistance. The main task of this
science of effective actions, by Kotarbinsky, is to formulate general
recommendations, requirements and standards to be followed in
every activity that wants to be successful. A work of art is a complex
product that has a specific structure, so analysis of its various aspects is
required in addition to the methodological basis for both theoretical and
empirical research. Further deliberation of history and theory of art will
be increasingly subject to external influences which are the product of
intense scientific, technical and technological development. Our age is
characterized by a wide range of different scientific fields, theories and
methods. Hence, our task according to its goal of praxeological study of
the relationship between science and art is to use appropriate resources
and tools that will be fully functional in solving certain problems.
Key words: praxeology, theory, science, art, history of art, theory of
art, scientific methods, differentiation system
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ПРЕДИКТОРИ НАМЕРА И 
ПОНАШАЊА: МОГУ ЛИ 
МУЗЕЈСКИ ФЕСТИВАЛИ 
ПОВЕЋАТИ ПОПУЛАРНОСТ
МУЗЕЈА?
Сажетак: Музејски фестивали привлаче велики број људи: неки
долазе само тада (потенцијални посетиоци редовних музејских
програма), док други долазе и мимо фестивала (посетиоци). Ово
истраживање спроведено је током фестивала Музеји Србије де
сет дана од 10 до 10 (N = 2472). У складу са теоријом планира
ног понашања (ТПП) и резултатима ранијег истраживања које
је показало да ставови, субјективне норме и опажена контрола
јасно диференцирају посетиоце од потенцијалних посетилаца ре
довних музејских програма – први циљ овог истраживања био је да
се провери да ли се ти налази реплицирају. Други циљ је био да се
испита да ли ТПП додатно диференцира потенцијалне посетиоце
у зависности од намера да чешће посећују музеје након фестива
ла. Резултати су потврдили раније налазе и показали да ставови и
опажена контрола додатно диференцирају потенцијалне посети
оце. Дискутоване су теоријске и практичне импликације резулта
та, као и применљивост концепта потенцијалне музејске публике
у контексту фестивала.
Кључне речи: теорија планираног понашања, публика, посетиоци
музеја, културна партиципација, став, намера
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Паралелно1 са емпиријским налазима о томе да људи, а по
себно млади, највећи део слободног времена проводе у раз
личитим врстама забаве, углавном уз ТВ програм и мобил
ни телефон, аутори упозоравају на могуће негативне ефек
те тако структурисаног слободног времена2. Наглашава се
да је унапређење квалитета активности у слободно време
важно за побољшање општег благостања појединца, као и
за смањење ризичних облика понашања3. При том, иначе
слабо заступљени садржаји културе и уметности, углавном
се односе на читање књига, одлазак у биоскоп или позори
ште, док је посећивање музеја међу најмање популарним
активностима4.
Релативно давно је установљено да демографска обележја
нису довољна за предвиђање да ли ће неко посетити музеј
или неће, те да је важно идентификовати и психолошке фак
торе који утичу на доношење одлуке о посети музеју, како
би се у складу с тим планирале активности за привлачење
нових посетилаца5. Пошто је такође утврђено да неки људи
једноставно не воле да посећују музеје и воле да раде нешто
друго у слободно време, препорука је да се истражи онај
део популације који нема навике посећивања музеја, али
има позитивне ставове и показује интересовање за њихове
програме, па се могу схватити као потенцијални посетиоци
(енгл. intenders6). Како до њих доћи?
У овом раду, основна идеја је била да се концепт потенци
јалних посетилаца редовних музејских програма испита у
контексту новог музејског фестивала Музеји Србије десет
дана од 10 до 10. Наиме, већ је регистрован феномен ма
совног посећивања музеја у Србији током једне фестивалске
1 Рад је настао у склопу пројекта Завода за проучавање културног развит
ка Посетиоци манифестације `Музеји Србије десет дана од 10 до 10`,
који финансира Министарство културе Републике Србије.
2 Stepanović, I. (2011). Mladi i zabava: Ima li mesta za zabrinutost? Engrami
33, str. 33–46; Cvetičanin, P. (2007) Kulturne potrebe, navike i ukus građana
Srbije i Makedonije, Niš: Odbor za građansku inicijativu.
3 Anić, P. (2014) Hedonic and eudaim
 onic motives for favourite activiti
es, Primenjena psihologija 7, str. 5–21; Mannell, R. C. and Kleib er, D. A.
(1997) A social psychology of leis ure, State College, PA: Venture Publishing;
Newman, D. B., Tay, L. and Dien er, E. (2014) Leis ure and subjective wellbeing: A model of psychological mechanisms as mediating factors, Journal
of Happiness Studies 15, pp. 555–578.
4 Cvetičanin, P. нав. дело; Mrđa, S. (2011) Kulturni život i potrebe studenata
u Srbiji, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.
5 Hood, M. (1983) Staying away: Why people choos e not to visit museums,
Museum News 61, pp. 150–157; Andersen, A. R. and Belk, R. W. (1980), Pre
dictors of attendance at the performing arts, Journal of Consumer Research 7,
pp. 112–120.
6 Digl, K. (1998) Marketing umetnosti, Beograd: Clio.
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ноћи (Ноћ музеја) насупрот непромењено слабом интересо
вању за програме истих установа осталим данима7. Емпи
ријски подаци су показали да 39% испитаника није посети
ло ниједан музеј током претходних годину дана, али су ипак
одлучили то да учине током те једне ноћи, упркос дугачким
редовима и обиљу алтернативних понуда, па су означени
као потенцијална музејска публика8. У поређењу с посети
оцима фестивала који су музеје посећивали у претходном
периоду, потенцијални посетиоци су имали негативније ста
вове о посећивању ових установа.
Специфичност фестивалске атмосфере и програмске пону
де Ноћи музеја у поређењу с редовном понудом музеја, те
могућа разлика у мотивацији за посећивање једних и дру
гих програма (социјални фактори у случају фестивалске
публике9; едукација, релаксација и друго у случају редовне
музејске публике10) – указали су на потребу додатне прове
ре применљивости концепта потенцијалних посетилаца ре
довних музејских програма (у даљем тексту: потенцијални
посетиоци) у контексту фестивала. Такође, остало је отво
рено питање диференцијације потенцијалних посетилаца у
погледу намере да посете музеје након фестивала, имајући
у виду напомене аутора да категорија потенцијалних посе
тилаца није јединствена, те да се састоји од група које се
могу разликовати у погледу потреба, ставова, намера итд11.
Управо та питања била су основа за осмишљавање овог ис
траживања током новог фестивала 2016. године. Концепт
новог фестивала подразумева да музеји током десет дана од
10 до 22 часа, уз бесплатан улаз, понуде различите програме
(стална поставка, као и трибине, предавања, изложбе итд),
7 Martinović, D. i Jokić, B. (2012) Noć muzeja kao kulturološki i društveni
fenomen u Srbiji, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.
8 Јокић, Б. и Жежељ, И. (2013) Зашто посећеност `Ноћи музеја` не пред
виђа посећеност музеја током године: однос ставова и понашања,
Култура број 140, Београд: Завод за проучавање културног развитка,
стр. 445–469.
9 Crompton, J. L. and McKay, S. L. (1997) Motives of visitors attending festi
val events, Annals of Tourism Research 2, pp. 425–439.
10 Burton, C., Louvier e, J. and Young, L. (2009) Retain ing the visitor, enhan
cing the experience: Identifying attributes of choic e in repeat museum visita
tion, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing 14,
pp. 21–34; Mastandrea, S., Bartoli, G. and Bove, G. (2009) Preferences for
ancient and modern art museums: Visitor experiences and personality charac
teristics, Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts 3, pp. 164–173;
Martinović, D. (2010) Muzejska publika u Srbiji, Beograd: Zavod za prou
čavanje kulturnog razvitka; Prentice, R., Davies, A. and Beeh o, A. (1997)
Seek ing generic motivations for visiting and not visiting museums and like
cultural attractions, Museum Management and Curatorship 16, pp. 45–70.
11 Digl, K. нав. дело.
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ипак непосредније повезане са музејским садржајима него
што је то током Ноћи музеја.
Определили смо се за теорију планираног понашања (енгл.
Theory of planned behavior12), као одговарајући теоријски
оквир за ово истраживање из више разлога. Најпре, ово је
још увек емпиријски најутемељенија теорија о односу ста
вова и намера, које даље предвиђају понашање у будућно
сти13. Њену примену у домену активности у слободно вре
ме демонстрирали су и сами аутори теор ије14. Поред тога,
истраживање публике Ноћи музеја такође је спроведено у
овом теоријском оквиру, који се показао применљивим за
разликовање посетилаца фестивала по навикама посећи
вања музеја у претходном периоду, као и за предвиђање
намера о будућем понашању15.
Теорија планираног понашања (ТПП) представља прошире
ну форму теорије разложне акције (енгл. Theory of reasoned
action, ТРА16). Према ТРА, понашање је детерминисано на
мером, а намера ставовима о понашању (вредновање изво
ђења понашања) и субјективним нормама (опажање тога да
ли су значајни други наклоњени томе да се испитаник анга
жује у понашању које се испитује) – намера заправо може
бити детерминисана ставовима или субјективним нормама
или и једним и другим. Претпоставка је да други фактори
неће имати утицаја на намере и понашање, односно да ће се
њихов утицај манифестовати кроз елементе модела. ТПП,
поред поменутих фактора, у обзир узима и опажену контро
лу понашања, односно опажену лакоћу или тешкоћу изво
ђења понашања као предиктора и понашања и намере. ТПП
је препоручљива у случајевима када понашање није сасвим
под вољном контролом, односно када је његово извођење
12 Ajzen, I. From intentions to actions: A theory of planned behavior, in: Action.
control: From cognition to behavior, eds. Kuhi, J. and Beckmann, J. (1985),
Heid elberg: Springer, pp. 11–39.
13 Ajzen, I. The theory of planned behaviour: reactions and reflections. Psycho
logy & Health, 26, pp. 1113–1127; Armitage, C. J. and Conner, M. (2001)
Ef
fi cacy of the theory of planned behaviour: A meta-analytic review, British
Journal of Social Psychology 40, pp. 471–499; Fishbein, M. and Ajzen, I.
(2005) The influence of attitudes on behavior, in: The handbook of attitu
des, eds. Johnson, B. T. and Zanna, M. P. (2011), Mahwah, NJ: Erlbaum,
pp. 173–221.
14 Ajzen, I. and Driver, D. L. (1992) Application of the theory of planned beha
vior to leis ure choic e, Journal of Leis ure Research 3, pp. 207–224.
15 Јокић, Б. и Жежељ, И. нав. дело.
16 Ajzen, I. and Fishbein, M. (1980) Prediction of goal-directed behavior: Atti
tudes, intentions, and perceiv ed behavioral control, Journal of Experimental
Social Psychology 22, pp. 453–474; Fishbein, M. and Ajzen, I. The influence
of attitudes on behavior, in: The handbook of attitudes, eds. Johnson, B. T.
and Zanna, M. P. (2005), Mahwah, NJ: Erlbaum pp. 173–221.
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ограничено могућностима, вештинама или способностима.
Претпоставка је да намера да се изведе понашање неће би
ти формирана уколико појединац осећа недостатак контро
ле над извођењем, чак и уколико су ставови и субјективне
норме повољни.
Пошто је било очекивано да ће и током новог фестивала би
ти присутни и они који иначе немају навику посећивања му
зеја, ово истраживање је осмишљено са два главна циља, а у
складу са елементима које предвиђа ТПП. Први циљ је био
да се испита да ли ставови о посећивању музеја, субјективне
норме и опажена контрола диференцирају посетиоце музе
ја (они који то чине и мимо фестивала) од потенцијалних
посетилаца (они који не посећују музеје мимо фестивала),
те да ли тој диференцијацији доприносе демографске вари
јабле (пол, старост степен стручне спреме). На тај начин,
требало је да се провери да ли се реплицирају резултати из
истраживања публике Ноћи музеја, када се показало да су
значајни предиктори навика биле све варијабле које пред
виђа ТПП, а од демографских варијабли значајан ефекат
имао је степен стручне спреме17. У том смислу, резултати
би могли да укажу на специфичности публике једног и дру
гог фестивала, као и да открију евентуалне правилности у
овом домену, које се испољавају у различитим контекстима.
Требало би напоменути да неки аутори препознају суштин
ску разлику између термина публика и посетилац, у том сми
слу што први термин подразумева критичко размишљање и
активан однос према програму, док је могуће да неко посети
музеј из тзв. параразлога, нпр. само да би правио некоме
друштво18. У овом раду, претежно ћемо користити термин
музејски посетиоци, али се нећемо строго држати поменуте
дистинкције, зато што у овом теоријском контексту она није
пресудна, а и стога што је у истраживачком смислу тешко
измерити разлике између овако дефинисане музејске публи
ке и оних који јој не припадају, иако јесу посетиоци музеј
ских програма. У дискусији ћемо се још једном осврнути
на ове појмове из угла добијених резултата. Такође је важно
нагласити да, иако претходно понашање иницијално није
било укључено у Ајзенов модел, емпиријски је показано
да оно може бити важан предиктор намере или будућег по
нашања19. Претпоставка је да навике могу имати директан
17 Јокић, Б. и Жежељ, И. нав. дело.
18 Dragićević–Šešić, M (1998) Publika, Kultura broj 97, Beograd: Zavod za
proučavanje kulturnog razvitka, str. 69–88.
19 Abraham, C. and Sheer an, P. (2003) Implications of goal theories for the the
ories of reas oned action and planned behavior, Current Psychology 22,  pp.
264–280; Smith, J. R., Terry, D. J., Manstead, A. S. R., Louis, W. R., Kotter

335

БИЉАНА ЈОКИЋ
ефекат на будуће понашање без свесног процеса доношења
одлуке, али у новом контексту, претходно понашање заједно
са варијаблама које предлаже ТПП може утицати на наме
ре, које затим имају ефекта на будуће понашање20. У овом
истраживању, план је био да се испита однос претходног
понашања са ставовима, субјективним нормама и опаженом
контролом, што би из перспективе развоја публике могло да
буде информативније од податка да они који су раније посе
ћивали музеје имају намеру да и даље то чине. Други циљ је
био да се испита да ли ставови, опажена контрола и субјек
тивне норме додатно диференцирају потенцијалне посетио
це у погледу намере да у наредном периоду музеје посећују
чешће, што је новина у односу на раније истраживање21.
Укратко, планирали смо да ставове, субјективне норме и
опажену контролу, с једне стране, повежемо са навикама у
претходном периоду (да ли посетиоци музејског фестивала
јесу или нису посећивали музеје пре фестивала), а с друге
стране са намерама за будућност (да ли намеравају чешће да
посећују музеје након фестивала, са посебном занимањем
за оне који то нису чинили у претходном периоду).

Метод
Узорак и процедура
Регионално стратификовани случајни узорак дефинисан је
на основу података о посећености музеја на истом фести
валу 2015. године, с тим што су критеријуми за избор ис
питаника дефинисани тако да буду укључени старији од 14
година, пошто деца основношколског узраста углавном до
лазе у пратњи родитеља или у оквиру организованих школ
ских посета. Обухваћено је 40.5% испитаника са територије
града Београда, 23.5% са територије Војводине, 21% Јужне
и Источне Србије и 14.9% Шумадије и Западне Србије, на
укупно 47 музејских локација у 28 градова (N = 2472).
Просечна старост испитаника је била 38 година (SD = 15.66),
а обухваћено је више жена (61.1%) него мушкараца, што је
у складу са уобичајеном структуром посетилаца програма у

man, D. and Wolfs, J. (2008) The attitude–behavior relationship in consumer
conduct: The role of norms, past behavior, and self-identity, The Journal of
Social Psychology 148, pp. 311–333.
20 Quellette, J. A. and Wood, W. (1998) Habit and intention in everyday life:
The multiple processes by which past behavior predicts future behavior,
Psychological Bulletin 124, pp. 54–74.
21 Јокић, Б. и Жежељ, И. нав. дело.
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области културе и уметности22. У погледу степена стручне
спреме, вишу школу или факултет завршило је 42.3%, док је
оних са постдипломским образовањем нешто мање (12.2%).
Завршену основну или средњу школу има 45.5% (од тога
8.9% основну).
Анкета је реализована од 13. до 21. маја 2016. године. Обу
чени анкетари бирали су испитанике по стандардизованој
процедури случајног избора. Проценат одбијања учешћа
у анкетирању је био релативно низак (мање од 5% на сва
кој локацији), што је уобичајено у истраживањима у овом
домену23. Сваком испитанику је понуђено да бира да ли ће
сам попунити упитник или ће његове одговоре уписивати
анкетар. У 67.7% случајева, упитник је попунио испитаник,
а нису забележена систематска варирања резултата по овој
варијабли.

Инструмент
Креиран је упитник, који је обухватио два сета питања, по
што је истраживање изведено у склопу ширег пројекта о
праћењу развоја фестивала. Један сет се односио на евалу
ацију програма, што није релевантно за ово истраживање.
Следи детаљнији опис другог сета питања, односно кључ
них варијабли и њихових операционализација у складу са
циљевима овог истраживања.
Демографске варијабле. Пол, старост (категорије: 15–18,
19–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 и више), степен струч
не спреме (последња завршена школа: основна, средња,
висока / факултет, постдипломске студије).
Претходно понашање (навике посећивања музеја). Питање
да ли јесу или нису посетили неки музеј у Србији (ако јесу,
колико пута) ограничили смо на период од претходних годи
ну дана, имајући у виду податке о учесталости посећивања
музеја и уобичајено разликовање посетилаца (оних који то
чине ретко, повремено или често) од оних који немају навику
посећивања одређених програма културе и уметности24.

22 Јокић, Б. и Мрђа, С. (2014) Посетиоци јесењих београдских манифеста
ција и фестивала, Београд: Завод за проучавање културног развитка;
Martinović, D. (2010) Muzejska publika u Srbiji, Beograd: Zavod za prouča
vanje kulturnog razvitka; Mrđa, S. (2016), Demokratske vrednosti i kulturna
participacija u Srbiji (nepublikovana doktorska disertacija), Fakultet politič
kih nauka, Univerzitet u Beogradu, Beograd.
23 Јокић, Б. и Мрђа, С. нав. дело.
24 Јокић, Б. и Жежељ, И. нав. дело; 2013; Mrđa, S. (2011) Kulturni život i po
trebe studenata u Srbiji, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.
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Намера за будуће понашање. Ова варијабла операциона
лизована је с обзиром на социјалну пожељност одговора
(у ранијем истраживању, више од 70% испитаника у свим
категоријама по претходном понашању одговорило је да ће
музеје посећивати сигурно или вероватно чешће25). Поку
шали смо да умањимо овај ефекат тако што смо намеру да се
музеји чешће посећују након фестивала мерили петостепе
ном скалом са половима сигурно чешће и сигурно ређе, али
је средња опција била подједнако често као до сада уместо
нисам сигурна/а. То значи да није могуће директно поређе
ње намера посетилаца и потенцијалних посетилаца, али то
за ово истраживање заправо није релевантно, пошто је би
ло очекивано да ће они који су посетили неки музеј током
претходних годину дана у било којој формулацији питања и
понуђених одговора исказати намеру да то учине и у наред
них годину дана (у овом случају, очекивано је да ће одабрати
опције подједнако често или чешће него до сада). Пошто
су нас првенствено занимале намере потенцијалних посети
лаца, избор средње опције у њиховом случају значио би да
немају намеру да посете музеј ни у наредних годину дана.
Опажена контрола. Операционализована је директним пи
тањем С обзиром на Ваше могућности, колико је за Вас лако
/ тешко да посетите неки од локалних музеја? у складу са
уобичајеним решењима у ТПП. Испитаници су процењи
вали на седмостепеној скали с половима лако изводљиво и
тешко изводљиво.
Субјективне норме. У складу са моделом ТПП, операцио
нализоване су као опажени ставови значајних других о томе
колико је важно да испитаник посећује музеје – оцена на
петостепеној скали с половима мисле да је веома важно да
ја посећујем музеје и мисле да је потпуно неважно да ја по
сећујем музеје и средњом опцијом не мисле о томе / не знам
шта мисле.
Став о понашању. Став о посећивању музеја операциона
лизовали смо у складу са ТПП, а да бисмо умањили социјал
ну пожељност, понуђене одговоре формулисали смо тако да
се непосредно искуство у музеју контрастира са посредним
искуством путем електронских медија, тако да су на пита
ње Колико је по Вашем мишљењу посећивање музеја битно?
понуђени одговори били: 1. прилично је битно, нема замене
за сазнања и доживљаје у музеју; 2. битно је, али може да се
замени информацијама из медија (ТВ, интернет, радио); 3.
није много битно, све то може да се сазна и доживи путем
медија; 4. садржаји које нуде музеји прилично су небитни.
25 Јокић, Б. и Жежељ, И. нав. дело.
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Резултати
Предиктори навика посећивања музеја
Ниједан музеј у Србији током последњих годину дана није
посетило 41.6% испитаника (потенцијални посетиоци). Ме
ђу посетиоцима, највише је оних који су то учинили 1-3 пу
та (32.7% од укупног узорка, N = 809), док је најмање оних
који су посетили неки музеј 10 или више пута (7.4%, N =
184).
Демографске варијабле. Бинарна логистичка регресија
(N = 2408) с критеријумском варијаблом навике посећивања
музеја током претходних годину дана (категорије: посети
ли / нису посетили) и демографским варијаблама (пол, сте
пен стручне спреме, старост) као предикторима, показала
је да је модел статистички значајан, али да објашњава свега
7.9% варијансе (χ2 (28) = 145.56, p < .001, Negelkerke R2 =
.079). Главни ефекти пола и старости нису били статистички
значајни, док је ефекат степена стручне спреме био марги
нално значајан, али је била статистички значајна интерак
ција степена стручне спреме и старости (Wald (11) = 23.33,
p < .05). Додатне анализе показале су да је степен стручне
спреме значајан предиктор навика посећивања музеја у ка
тегоријама старијих од 24 године (већа је шанса да су музеј
посетили они који су завршили вишу школу / факултет или
постдипломске студије него они са завршеном основном /
средњом школом), док у млађим старосним категоријама
степен стручне спреме није значајан предиктор (по послед
њој завршеној школи, млађи су заправо разврстани у једну
или две категорије).
Став о понашању, субјективне норме и опажена контрола.
Опажена контрола, субјективне норме и став према пона
шању одређени су као предиктори у првом кораку хијерар
хијске бинарне логистичке регресије (категорије: посетили
/ нису посетили), а интеракција старости и степена стручне
спреме укључена је као предиктор у другом кораку. Резул
тати су показали да модел у првом кораку објашњава 15.3%
варијансе (χ2 (5) = 289.58, p < .001, Negelkerke R2 = .153), а у
другом кораку нешто више, 19% варијансе (χ2 (16) = 363.63,
p < .001, Negelkerke R2 = .190). Иако је у оба случаја реч о ре
лативно малом проценту варијансе, што оставља могућност
деловања других фактора, главни ефекти свих варијабли из
модела ТПП били су статистички значајни (Табела 1). Већа
је шанса да су музеј посетили они који имају позитивније
субјективне норме, као и они који имају позитивнију оце
ну опажене контроле односно лакоће организовања посе
те. Ставови о понашању такође су повезани са претходним
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понашањем на очекивани начин: веће су шансе да су музеј
посетили они који сматрају да су непосредни доживљаји
у музеју незаменљиви, него они који сматрају да та иску
ства могу да се замене садржајима из медија или да посете
уопште нису битне.
Табела 1 Резултат бинарне логистичке регресије за
критеријумску варијаблу навике посећивања музеја
B

S.E.

Wald

df

Sig.

ссс * старост

69.32

12

.000

Став о понашању

59.77

3

.000

Exp(B)

Став о понашању (1)

0.76

0.11

50.61

1

.000

2.13

Став о понашању (2)

0.79

0.26

9.46

1

.002

2.20

Став о понашању (3)

1.64

0.66

6.09

1

.014

5.13

Субјективне норме

0.30

0.05

30.17

1

.000

0.74

Опажена контрола

0.27

0.03

86.51

1

.000

0.76

Напомена: За варијаблу став о понашању, референтна категорија је
прва опција (нема замене за искуства у музеју). У циљу преглед
ности, нису приказани редови који се односе на ефекте укрштених
категорија степена стручне спреме (ссс) и старости.

Однос елемената ТПП и навика посећивања музеја дослед
но се испољава и када се у обзир узме учесталост посећи
вања музеја. Категорије испитаника по броју остварених
посета (ниједна, 1–3, 4–9, 10 и више посета), статистички
значајно се разликују по субјективним нормама, (F (2394,
3) = 38.13, p < .001, ηp² = .046), као и по опаженој контро
ли, (F (2389, 3) = 60.67, p < .001, ηp² = .046 (Табела 2). У оба
случаја, post hoc Tuckey test показао је да се потенцијални
посетиоци значајно разликују од свих осталих, али и да се
они који су најчешће посећивали музеје (10 и више посета)
такође значајно разликују од свих.
Табела 2 Субјективне норме и опажена контрола према
учесталости посећивања музеја током претходних годину
дана;
Ниједна

Субјективне норме
M
SE
3.25
0.02

Опажена контрола
M
SE
5.12
0.06

1–3

3.49

0.03

5.79

0.05

4–9

3.53

0.05

5.95

0.07

10 и више

3.91

0.07

6.44

0.09

Број посета

Напомена: У табели су приказане аритметичке средине (M) и њи
хове стандардне грешке (SE). Субјективне норме оцењиване су на
петостепеној скали, а опажена контрола на седмостепеној скали.
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Када се став о понашању додатно анализира према уче
сталости посећивања музеја, такође се бележе статистички
значајне разлике: χ2 (2390, 9) = 168.68, p < .001. Очекивано,
у свим категоријама, већина испитаника оценила је да по
сећивање музеја јесте битно, али са порастом броја посета,
растао је и проценат оних који сматрају да нема замене за
сазнања и доживљаје у музејима, док се истовремено сма
њивао проценат оних који сматрају да посећивање музеја је
сте битно, али може да се замени информацијама из медија
(Табела 3).
Табела 3 Ставови о посећивању музеја, према учесталости
посећивања музеја током претходних годину дана

Ставови о посећивању музеја
Битно је, нема замене за
сазнања и доживљаје у музеју
Битно је, али може да се замени
информацијама из медија (ТВ,
интернет, радио)
Није много битно, све то може
да се сазна и доживи путем
медија
Прилично је небитно

Број посета музејима током претходних годину дана
ниједна
1 до 3
4 до 9
10 и више
60.1%

76.4%

86.5%

92.9%

32.2%

20.8%

12.2%

6.0%

5.9%

2.4%

1.3%

1.1%

1.8%
100.0%

0.4%
100.0%

0.0%
100.0%

0.0%
100.0%

Намера да се музеји у Србији посећују чешће након
манифестације
У категоријама посетилаца, на питање о намерама да чешће
посећују музеје након фестивала, проценат одговора подјед
нако често као до сада расте са порастом броја претходних
посета, док се смањује заступљеност одговора да ће се музе
ји посећивати чешће него до сада (Табела 4). Ако се резулта
ти интерпретирају из перспективе предвиђања понашања у
наредних годину дана, то би значило да готово 100% у свим
категоријама посетилаца има намеру да посети бар један
музеј у наредних годину. Међутим, 36.3% оних који нису
остварили ниједну посету музеју током последњих годину
дана, нема намеру да промени понашање у наредном перио
ду, а још 3.4% намерава да посећује музеје ређе него до сада.
У складу с другим циљем овог истраживања, у наставку смо
анализирали предикторе њихових намера.
Предиктори намера потенцијалних посетилаца. За потре
бе наредних анализа варијаблу намера рекодирали смо тако
да поредимо испитанике који имају мање или више израже
ну намеру да посећују музеје чешће него до сада (сигурно
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чешће и вероватно чешће, N = 622) са онима који немају
намеру то да чине (категорије подједнако, вероватно ређе,
сигурно ређе, N = 398).
Табела 4 Намера да се музеји посећују чешће након фе
стивала, према учесталости посећивања музеја током
претходних годину дана

Број посета музејима током претходних годину дана
ниједна
1 до 3
4 до 9
10 и више
Сигурно чешће него до сада 26.4%
27.8%
28.4%
25.5%
Вероватно чешће него до сада 34.0%
33.3%
23.5%
15.8%
Подједнако често као до сада 36.3%
37.8%
47.6%
58.7%
Вероватно ређе него до сада 2.5%
0.9%
0.5%
0.0%
Сигурно ређе него до сада
0.9%
0.2%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0% 100.0%
Ефекти демографских обележја нису били статистички
значајни, па смо у бинарну логистичку регресију укључи
ли намеру као критеријумску варијаблу (категорије: има /
нема), а предиктори су биле варијабле које предлаже ТПП:
став о понашању, субјективне норме и опажена контрола.
Модел, који је обухватио 1008 испитаника, у целини је био
статистички значајан (χ2 (5) = 86.96, p < .001), објашњавао
је 11.2 % варијансе и правилно је предвиђао 65.7% случа
јева. Статистички значајни су били главни ефекти става о
понашању и опажене контроле: веће су шансе да позитив
ну намеру имају они који имају позитивнију оцену опажене
контроле, као и они који непосредно искуство у музејима
сматрају незаменљивим, него они који сматрају да медији
могу да замене искуства из музеја или да су посете музејима
у мањој или већој мери небитне (Табела 5).
Понуђени одговори

Табела 5 Резултати бинарне логистичке регресије за кри
теријумску варијаблу намера да се музеји чешће посећују
након манифестације у оквиру потенцијалних посетилаца;

Став о понашању
Став о понашању (1)
Став о понашању (2)
Став о понашању (3)
Субјективне норме
Опажена контрола

B

S.E.

0.73
1.19
1.57
0.12
0.19

0.15
0.30
0.59
0.09
0.04

Wald
37.89
25.26
15.72
7.01
1.84
23.57

df
3
1
1
1
1
1

Sig.
.000
.000
.000
.008
.175
.000

Exp(B)
0.48
0.31
0.21
1.12
1.21

Напомена: За варијаблу став о понашању, референтна категорија је
прва опција (нема замене за искуства у музеју).
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Дискусија
Аутори истичу значај квалитета активности у слободно вре
ме и за појединца и за друштво у целини, док се истовремено
откривају упозоравајући трендови, у којима се између оста
лог издваја релативно слаба заступљеност садржаја културе
и уметности, а међу најмање популарним активностима су
посете музејима26. Како повећати популарност и посећеност
музеја? У овом истраживању проверили смо применљивост
концепта потенцијалне музејске публике у контексту музеј
ског фестивала, водећи се варијаблама које предлаже тео
рија планираног понашања27. На тај начин, с једне стране,
резултати истраживања доприносе проверама ТПП у овом
домену, а с друге стране, могу имати и практичну примену у
развоју музејске публике.
На новом фестивалу, Музеји Србије десет дана од 10 до 10,
у приближно истом проценту били су заступљени они ко
ји нису посетили ниједан музеј у Србији током последњих
годину дана (41.6%), као што је било у случају Ноћи музеја
(39%)28. По плану, анализирано је да ли се они (потенци
јални посетиоци редовних музејских програма) разликују
од оних који јесу посетили неки музеј током претходних
годину дана (посетиоци). Најпре, издвојићемо два налаза,
која су у складу са резултатима претходних истраживања о
културној партиципацији и може се рећи да се доследно и
очекивано потврђују29: 1. од демографских варијабли стати
стички значајан предиктор понашања у претходном периоду
је степен стручне спреме (након 24 године старости, пошто
ова варијабла готово уопште не диференцира млађе испита
нике који су још увек у систему школовања); 2. они који јесу
посетили неки музеј током претходних годину дана имају
26 Anić, P. (2014) Hedonic and eudaim
 onic motives for favourite activities,
Primenjena psihologija 7, pp. 5–21; Mrđa, S. нав. дело; Stepanović, I.
(2011) Mladi i zabava: Ima li mesta za zabrinutost? Engrami 33, str. 33–46.;
Cvetičanin, P. нав. дело.
27 Ajzen, I. From intentions to actions: A theory of planned behavior, in: Action.
control: From cognition to behavior, eds. Kuhi, J. and Beckmann, J. (1985) ,
Heid elberg: Springer, pp. 11–39.
28 Јокић, Б. и Жежељ, И. (2013) Зашто посећеност `Ноћи музеја` не пред
виђа посећеност музеја током године: однос ставова и понашања,
Култура број 140, Београд: Завод за проучавање културног развитка,
стр. 445–469.
29 Abraham, C. and Sheer an, P. (2003) Implications of goal theories for the
theories of reas oned action and planned behavior, Current Psychology 22,
pp. 264–280; Brida, J. G., Disegna, M. and Scuderi, R. (2014) The behavio
ur of repeat visitors to museums: Review and empirical findings, Quality &
Quantity 48, pp. 2817–2840; Јокић, Б. и Жежељ, И. нав. дело; Мрђа, С.
нав. дело; Qullette, Ј. А. and Wood, W. нав. дело; Smith, нав. дело.
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намеру то да учине (подједнако често или чешће) и у наред
них годину дана. Међутим, сазнање о томе да је већа шанса
да образованији посете музеје него мање образовани, као ни
податак да ће они који су раније посећивали музеје настави
ти то да чине и у наредном периоду, није од велике помоћи
за привлачење нових посетилаца30. У том смислу, кориснији
би могли да буду резултати који указују на разлике између
посетилаца и потенцијалних посетилаца у погледу ставова,
субјективних норми и опажене контроле: иако ове варијабле
објашњавају релативно мали проценат варијансе и у случају
навика и у случају намера за посећивање музеја у будућно
сти, главни ефекти варијабли које обухвата модел ТПП били
су статистички значајни. Иначе, када је реч о културној пар
тиципацији, подразумева се сложени утицај разноврсних
фактора, од којих су неки и екстерни, као нпр. приступач
ност културних садржаја, културна понуда итд31.
Као у истраживању публике Ноћи музеја, резултати овог
истраживања показали су да посетиоци у поређењу с по
тенцијалним посетиоцима редовних музејских програма:
1. позитивније процењују непосредно искуство у музеју у по
ређењу са информацијама из медија (ставови о понашању),
2. позитивније оцењују ставове значајних других (субјек
тивне норме) и 3. позитивније оцењују лакоћу организова
ња посете музеју (опажена контрола). Ове варијабле не само
да диференцирају категорију посетилаца од потенцијалних
посетилаца, него и доследно диференцирају категорије по
сетилаца по учесталости посећивања музеја: они који нај
чешће посећују музеје (бар десет пута годишње), а који се
могу сматрати редовним посетиоцима, издвајају се по нај
позитивнијим ставовима и субјективним нормама, те најпо
вољније оцењеном опаженом контролом. Ако се потенци
јална музејска публика схвати као део популације који још
увек нема развијене навике посећивања музеја, али може да
их развије, пошто има позитивне ставове и интересовања32,
одређење потенцијалне публике могло би се односити не
само на категорију оних који нису посећивали музеје ми
мо фестивала, него и на неке категорије посетилаца. Наиме,
највећи проценат посетилаца у музеј долази свега 1-3 пу
та годишње. При том, сваки трећи испитаник у категорији
потенцијалних посетилаца и сваки пети у категорији оних
30 Подразумева се да је налаз о улози степена стручне спреме у овом до
мену значајан утолико што упућује на потребу успостављања контину
иране системске сарадње ресора културе и образовања, што излази из
оквира овог рада.
31 Cvetičanin, P. нав. дело.
32 Digl, K. (1998) Marketing umetnosti, Beograd: Clio.
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који најређе посећују музеје – сматра да посете музејима
јесу битне, али да ипак могу да се замене информацијама
из медија. Другим речима, концепт потенцијалне музејске
публике може се проширити и на посетиоце музеја који то
чине ретко или повремено, иако су у поређењу с онима који
ниједном нису посетили музеј пре фестивала, испољили по
зитивније ставове, субјективне норме и опажену контролу.  
Резултати у вези са другим циљем овог истраживања – о
додатној диференцијацији посетилаца музејског фестивала
који нису посетили ниједан музеј у претходном периоду –
показали су да су став о понашању и опажена контрола зна
чајни предиктори намере да се музеји чешће посећују након
фестивала, док субјективне норме то нису. У истраживањи
ма реализованим у ТПП парадигми, субјективне норме су
се иначе показале слабим предиктором намера, у поређењу
са ставовима и опаженом контролом33. Према ТРА, на на
меру може утицати било став, било субјективна норма или
и једно и друго, а ТПП додаје опажену контролу као неоп
ходан услов34. Стога, можемо закључити да резултати овог
истраживања подржавају претпоставке ТПП. Подразумева
се да би за прецизнију потврду ТПП било потребно осми
слити начин за евидентирање будућег понашања, како би се
проверило да ли је намера његов значајан предиктор. Пошто
је то уобичајени методолошки проблем у истраживањима у
ТПП парадигми, решења најчешће представљају ретроак
тивни извештаји испитаника: након дефинисаног периода
пошто је регистрована намера, испитаници извештавају да
ли јесу или нису извели одређено понашање у претходном
периоду35. У овом истраживању, задржали смо се на испи
тивању односа претходног понашања и варијабли из модела
ТПП. Када се то повеже са утврђеним предикторима намере
оних који немају развијене навике, открива се специфичан
статус субјективних норми: оне су значајан предиктор нави
ка, али не и намера о посећивању музеја у будућности ако
тог понашања није било у претходном периоду. У наредним
истраживањима било би занимљиво осмислити начин да се
прецизније испита улога субјективних норми у развијању
навика посећивања музеја: да ли оне у неком наредном тре
нутку додатно утичу на намеру пре извођења прве посете
музеју или имају ефекат на понављање посета (преко наме
ре или директним утицајем на понашање).
33 Armitage, C. J. and Conner, M. (2001) Ef
fi cacy of the theory of planned be
haviour: A meta-analytic review, British Journal of Social Psychology 40,
pp. 471–499.
34 Ajzen, I. and Fishbein, M. нав. дело; Ajzen, I. нав. дело.
35 Armitage, C. J. and Conner, M. нав. дело.
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Такође, могао би детаљније да се истражи проблем опажене
контроле, будући да се она показала као значајан предиктор
и навика и намера о посећивању музеја у будућности. Овај
концепт у оквиру ТПП углавном је испитан у вези са пона
шањима која су у мањој мери под вољном контролом (нпр.
дијета, престанак пушења итд36). У контексту организовања
посете музеју, опажена контрола може бити повезана са раз
личитим опаженим препрекама, па треба осмислити начин
да се оне прецизније сагледају, будући да испитаници нису
увек у стању да их експлицитно наведу37.
У дугорочном смислу, континуирано истраживање опажених
препрека, ставова о музејима, те начина да се ти ставови
формирају или мењају, било би значајно и у теоријском и
у практичном смислу: акумулирала би се научна сазнања
о овим феноменима у специфичном контексту уметности
и културе, што би истовремено могло да допринесе тран
сформацији музеја, тако да  постану препознатљива места
за провођење креативно осмишљеног слободног времена.

36 Исто.
37 Јокић, Б. и Жежељ, И. нав. дело.
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PREDICTORS OF INTENTIONS AND BEHAVIOR: CAN
MUSEUMS’ FESTIVALS INCREASE THE POPULARITY
OF MUSEUMS?
Abstract
Research results reveal that visiting a museum is one of the least
popular leisure activities. However, museums attract many visitors
during festivals: there are people who visit museums exclusively during
festivals (potential visitors of museums’ regular programs), and those
who come to museums both before and during festivals (visitors). This
research was conducted during the festival Museums of Serbia ten
days from 10am to 10pm (N = 2472). Following the theory of planned
behavior (TPB) and previous results on the research of the audience
of the Museum Night festival, when it was found that the visitors
compared to potential visitors have more positive subjective norms,
perceived control, and attitudes toward visiting museums – the first
goal of this study was to examine whether those results replicate in
the context of new museum festival. The second goal was to examine
the possibility of further differentiation of potential visitors: whether
attitudes, subjective norms and perceived control predict their intentions
to visit museums after the festival. Results showed that visitors had
more positive attitudes, subjective norms, and perceived control than
potential visitors, while regular museum visitors (who visited museums
at least ten times during the previous year) had the most positive ones.
Additionally, attitudes and perceived control differentiate subcategories
of potential visitors with and without intention to visit museums
after the festival. The results are discussed within the framework of
TPB. In particular, the role that TBP variables have in explaining past
behavior has been considered, with respect to identified predictors of
the intentions to visit museums after the festival. Applicability of TBP
model for the purpose of museum audience development has been
discussed, as well as further implications on the concept of potential
museum audience in a festival context.
Key words: theory of planned behavior, audience, museum visitors,
cultural participation, intention, attitude
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ЋИРИЛИЦА У УСТАВУ 
СРБИЈЕ: ПРЕГЛЕД 
ЗНАЧАЈНИЈЕ ИЗВОРНЕ 
ГРАЂЕ (1974–2014)
Сажетак: Упркос увођењу ћирилице као службене за српски језик
њена употреба показује тенденцију даљег пада. Преглед реле
вантне правне и правописне грађе показује да је питање положаја
ћирилице једна од манифестација идеолошке борбе двеју група
ција, евро-регионалистичке чије је упориште језичка политика из
1972. године, устав из 1974. године и Мишљење Венецијанске ко
мисије са национално-централистичком чије је упориште упоред
но право држава-чланица Европске Уније. Ток и однос снага у тој
борби преламају се у одлукама Уставног суда који се, у питању
ћирилице, наметнуо као врховни правописни ауторитет.
Кључне речи: устав, правопис, уставни суд, закон о службеном
језику и писму

Чланом 10. Устава Републике Србије (2006. године) за слу
жбени су одређени српски језик и ћириличко писмо1; регули
сана је, такође, службена употреба других језика и писама.
Премда су српски језик и ћириличко писмо и пре тога дефи
нисани правописно стандардним, њихова употреба опада.
То је и више уочљиво у случају писма. Сврха овог рада је да,

1 Рад је настао оквиру пројекта Завода за проучавање културног развит
ка под називом Преглед положаја српске ћирилице у култури и јавној
комуникацији.
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ослонцем на изворну грађу и хронолошким редом, прикаже
правни и правописни оквир тог процеса.

Графикон 1: Кретање процента ћириличких издања књига и
периодике у Србији (без АП Косово и Метохија) у периоду 
1998–2012 са показатељем учешћа Срба у укупној популацији2

Основа за анализу различитих одређења положаја ћирилич
ког писма у Републици Србији је преглед уставне грађе у
периоду од 1989. до 2006. године: издвојени су чланови који
се у важећим и предложеним уставима односе на језик и
писмо. У осенченим пољима приказујемо промене које је,
процесом нестанка СФР Југославије и распада српскохрват
ског језика, о положају националне редакције ћириличког
писма дефинисао Одбор за стандардизацију српског језика.3
2 Графикони су изведени на основу истраживања које је за потребе про
јекта Завода за проучавање културног развитка спровела г-ђа Бојана Ву
котић из Матичног одељења Народне библиотеке Србије. У обзир су
узете књиге и периодика штокавског језика према месту издања (уни
верзитетски центри). Статистику националног удела у становништву
уредила је према подацима РЗС г-ђа Маја Маринковић. Изворне табеле,
изведени графикони (аутор је г-ђа Маријана Узуновски) и друга изворна
грађа слободно су доступни на адреси http://zaprokul.org.rs/pregled-polo
zaja-srpske-cirilice-u-kulturi-i-javnoj-komunikaciji-prelazni-izvestaj-prvefaze-istrazivanja-publikacija/.  
3 „Одбор за стандардизацију српског језика основан је 12. 12. 1997. го
дине у Српској академији наука и уметности у Београду. То је зајед
ничко стандардолошко тело трију академија наука на говорном просто
ру српског језика – Српске академије наука и уметности, Црногорске
академије наука и умјетности и Академије наука и умјетности Репу
блике Српске, осам филолошких/филозофских факултета с катедрама
за српски језик (Београд, Бања Лука, Косовска Митровица, Крагујевац,
Никшић, Ниш, Нови Сад и Источно [раније Српско] Сарајево), те још
три упоришта српскога језика (Матица српска, Институт за српски језик
САНУ и Српска књижевна задруга). Брборић, Б., Вуксановић, Ј. и Га
чевић, Р. (2006) Српски језик у нормативном огледалу. 50 одлука Одбора
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Особита пажња усмерена је на 2007. годину, тачније, на Ми
шљење Венецијанске комисије о члану 10 Устава Србије те
уздизање израза „латиничко писмо српског језика”.4 При
казане су, такође у основним цртама, релевантне одлуке
Уставног суда Србије доношене по усвајању важећег Устава.

Положај ћирилице у уставима, 
нацртима и правопису
Употреба ћирилице нагло је опадала од оснивања ФНРЈ. По
кушај групе књижевника да „Предлогом за размишљање” из
априла 1967. године5 ћириличко писмо непосредно вежу за
српски језик и национална права Срба у СФРЈ пресекао је
ЦК СК Србије прогласивши иницијативу шовинистичком.6
Одраније сумњиво, од тога је времена инсистирање на ћири
личком писму прихватано, у блажем изразу, националистич
ким.7 Партијско-државни врх СР Србије се у кризи од  1967.
до 1972. године, када је хрватска страна институционално
иступила из језичког споразума8, определио за српскохрват
ски језик и равноправну употребу обају писама, али није
показао вољу да је оствари.9 У том периоду разазнаје се пет
за стандардизацију српскога језика, Београд: Београдска књига, стр. 9.
Доступно на: http://zaprokul.org.rs/wp-content/uploads/2015/02/1997_od
bor_osnivacka_akta.pdf
4 Bugarski, R. (2009) Jezička politika i jezička stvarnost u Srbiji posle 1990.
godine, u: Evropa u jeziku, Beograd: Čigoja štampa, стр. 129-146.
5 Аноним, (20. април 1967), Шта садржи „Предлог за размишљање”,
Борба, стр. 15. Доступно на: http://zaprokul.org.rs/wp-content/uplo
ads/2015/02/1967_04_predlog_za_razmisljanje.pdf   
6 Танјуг, (22. март 1967) Шовинизам на једној страни храни и одржава
шовинизам на другој, Борба, стр. 1, 4. доступно на: http://zaprokul.org.rs/
wp-content/uploads/2015/02/1967_03_22_borba_ck_2.pdf
7 „Savez komunista Srbije je svojevremeno osudio tzv. Predlog za razmišlja
nje kao manifestaciju nacionalističke politike, kao pokušaj da se u oblasti
lingvistike proture nacionalistički velikosrpski interesi. Taj predlog nije bio
lingvistički, već prevashodno, politički akt. Nema nikakvog razloga da deza
vuiš emo ovakvu ocenu Predloga za razmišljanje. I ranije i danas to je platfor
ma suprotna platformi Saveza komunista Srbije. Zato bi svaki pokušaj reafi
 r
macije stanovišta izraženih u tom predlogu Savez komunista Srbije video kao
dejstvo s nacionalističkih pozicija i kao akt sračunat na podrivanje dosledne i
jasne političke orijentacije Saveza komunista u razvoju i ostvarivanju politi
ke pune nacionalne ravnopravnosti svih naroda i narodnosti u našoj zemlji.”
Навод из „Вечерњих новости” од 25. фебруар а 1971. према: Vukomano
vić, S. (1987) Jezik, društvo, nacija, Beograd: Jugoslovenska revija, стр. 94.
8 Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, (17. travanj
1967. godine) http://hjp.novi-liber.hr/?show=povijest&chapter=29-deklara
cija; Izjava Matice hrvatske od 16. travnja 1971. godine, http://hr.wikisource.
org/wiki/Izjava_Matice_hrvatske_-_Novosadski_dogovor_odbačen  
9 „Досадашње потискивање ћирилице, ако се о томе може говорити, не
треба да буде замењено њеним проглашавањем за званично писмо у Со
цијалистичкој Републици Србији и потискивањем латинице. Оба писма
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токова мишљења о положају ћирилице: скерлић-ранкови
ћевски (екавица латиницом), природно-математички (лати
ница), национални (ћирилица), институционални (ћирилица
и латиница, правно регулисаног положаја и односа) и држав
нопартијски (ћирилица и латиница, без правне регулативе,
индивидуални избор).10

Графикон 2: Кретање процента ћириличких издања књига и 
периодике у Србији (без АП Косово и Метохија и АП Војводина)
у периоду 1900.-2012. са показатељем учешћа Срба у 
укупној популацији

Уставом СР Србије („Уже Србије”) из 1974. године службе
на употреба српскохрватског језика једва да је дефинисана,
а писма ни толико. У ставу првом чл. 146 одређено је: „У
Социјалистичкој Републици Србији равноправни су језици
народа и народности и њихова писма.” Остали ставови тог,
претходног и два потоња члана унутар одељка 7. Оствари
вање равноправности народа и народности не одређују ко
ји је језик у СР Србији службен. Одредницу налазимо тек
у одељку Уставност и законитост, где је у чл. 233. пред
виђено: „Закони и други прописи и општи акти републич
ких органа ... објављују се на српскохрватском језику ...”; у
првом ставу чл. 234.: „Закони и други прописи и општи акти
републичких органа објављују се у Службеном Гласнику
су равноправна. (...) Демократско је право сваког појединца да се служи
писмом којим жели. (...) Што се, пак, тиче школа, произвођача писаћих
машина и организација и институција које комуницирају с људима – њи
хова је друштвена и политичка обавеза да осигурају уставна начела о
равноправности језика и писма.” (Л. Перовић, секретар ЦК СК Србије)
Кордић, З., (19. новембар 1971) Две азбуке двоја отворена врата, Свет,
бр. 787, Београд, стр. 4. Доступно на: http://zaprokul.org.rs/wp-content/
uploads/2015/09/1971_anketa_o_cirilici_svet_beograd.pdf
10 Образложење ове поделе понудили смо у: Стефановић, С. (2016) О јав
ној употреби језика и писма, Векови, 2/2015., Андрићград: Андрићев
институт, стр. 109-138.
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Социјалистичке републике Србије”; у првом ставу чл. 240.:
„Државни органи и организације које врше јавна овлашће
ња воде поступак на српскохрватском језику.”11 Насупрот
томе, Устав САП Војводине језик и писма одређује у на
челима устава, чланом 5.: „У Социјалистичкој Аутономној
Покрајини Војводини равноправни су српскохрватски одно
сно хрватскосрпски, мађарски, словачки, румунски и русин
ски језик и писма.” Покрајини је током 1972. и у том питању
већ била дата законодавна надлежност.12 Графикон показује
да се промена снажно одразила на употребу ћирилице: удео
књига штампаних тим писмом опада са 66.67% у 1972. на
31.91% у 1973. години.

Графикон 2: Кретање процента ћириличких издања књига и
периодике у Војводини (као основни  показатељ узет је, будући
националним културним центром, Нови Сад) у периоду од 
1900. до 2012. године са показатељем учешћа Срба у 
укупној популацији

11 Детаљан преглед уставног положаја српскохрватског језика (након 1974.
године користи се и термин „стандардна новоштокавштина” којим је,
због хрватског одбијања Новосадског споразума, требало да буду избег
нути сукоби око назива језика) у СФРЈ и СР Србији видети: Брборић, Б.
(2000) Српскохрватски језик у свјетлу уставноправних и социолингви
стичких одређења, у: О језичком расколу, Београд: Центар за примењену
лингвистику, стр. 241-291.
12 „Скупштина Војводине ће ускоро, како се очекује, донети покрајински
закон о начину обезбеђивања равноправне употребе језика и писама на
рода и народности у државним органима и организацијама које врше
јавна овлашћења у Покрајини. После преузимања законодавне делат
ности, ово ће, како се сматра, бити један од најзначајнијих покрајин
ских закона. (...) Осим тога, предложено је да највише представничко
тело Покрајине донесе и политички акт којим би се посебно указало на
обавезе организација удруженог рада, месних и интересних заједница и
других друштвених институција у спровођењу закона у својим среди
нама.” Аноним, (13. новембар 1972), Равноправна употреба језика и
писама, Политика, стр. 5.  
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ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ

СЛУЖБЕНИ ЈЕЗИК И ПИСМО

1989. Амандман бр. XXVI
Уставне комисије
Скупштине СР Србије од 7.
јануара 1989. године

У Социјалистичкој Републици Србији у
службеној
и
јавној
употреби
је
српскохрватски језик и његова писма –
ћирилица и латиница.
У Социјалистичкој Републици Србији, на
подручјима на којима живе поједине
народности, у равноправној службеној и
јавној употреби су српскохрватски језик и
језици тих народности и њихова писма, у
складу са Уставом и законом.
У раду државних органа и организација која
врше јавна овлашћења, у Социјалистичкој
Републици Србији и у другим случајевима
утврђеним републичким законом, у службеној
и јавној употреби је ћириличко писмо.“

1990.

Устав Србије из 1990.

1993.

Правопис МС

Члан 8.
У Републици Србији у службеној је употреби
српскохрватски језик и ћириличко писмо, а
латиничко писмо је у службеној употреби на
начин утврђен законом.
На подручјима Републике Србије где живе
народности у службеној употреби су
истовремено и њихови језици и писма, на
начин утврђен законом.
... поглавље о писму у овом приручнику не
ограничава се на нормативне обрасце, него
излаже оно што треба да уђе у општа знања ...
Та знања спадају у образовни минимум за ...
који признају двоазбучност као реалност свог
културног света, истовремено словенског и
европског  без обзира на то дају ли у личној
употреби предност ћирилици или латиници.

У нашем језику као двоазбучном ...
Одбор за стандардизацију „Наша културна историја изабрала је била
српског језика, „Картотека само ћирилицу. (...) Одбор је ипак одређен у
једноме: примарно писмо језичке културе на
језичких недоумица“
српском говорном простору, осим ако ко
моћан не одабере какав други курс, мора
остати ћирилица ...“
2000. крај Скупштина АП Војводине "У Републици Србији у службеној је употреби
(предлог за измену Закона о ћириличко писмо, а латиничко писмо на начин
године
утврђен овим законом" допуњено са "а у
службеном језику и писму)
1999.
децембар

2001.

Београдски центар за људска
права
(Грађански
савез
Србије)

2001. мај

Одбор за стандардизацију

2002.

Forum Iuris, Нови Сад

2002.
новембар

Декларација
Савезне
скупштине Србије и Црне
Горе о заштити ћирилице

2003. мај

Демократска странка

2003.
јули

Демократска странка Србије

Аутономној
Покрајини
Војводини
у
равноправној
службеној
употреби
су
ћириличко и латиничко писмо"
У Републици Србији у службеној употреби су
српски језик и ћириличко и латиничко писмо.
Службена употреба језика и писама других
народа, на подручју Републике Србије где
чине већину, гарантује се Уставом, на начин
ближе утврђен законом.
„... премда важећи Закон о службеној
употреби језика и писама  допуштајући и
секундарно писмо наше културе у неким
елементима службене употребе језика и
писама (нпр. у саобраћајним знацима) 
свакоме јасно ставља до знања да је (и када је
све) у службеној употреби искључиво
ћирилица, примарно писмо културе српскога
језика.“
чл. 7. Језик и писмо
(1) У Србији је у службеној употреби српски
језик и екавског и ијекавског изговора и
ћириличко или латиничко писмо.
(2) Свим грађанима и грађанкама Србије
гарантује се право да слободно употребљавају
свој језик и писмо, у приватној и јавној
комуникацији, усмено и писмено.
„Скупштина Савезне Републике Југославије
овим позива државне органе, органе локалне
самоуправе, предузећа која врше јавна
овлашћења, просветне, културне и медијске
установе да у складу са законским прописима
користе ћирилицу. (...) На исти начин се мора
строго придржавати законских прописа када
они предвиђају употребу неког другог писма
уместо ћириличког.“
Члан (Језик и писмо)
(1.) У републици Србији у службеној употреби
је српски језик и ћирилично писмо.
(2.) Начин употребе латиничног писма, као и
писма и језика националних мањина регулишу
се законом.
Чл. 10 Језик и писмо
У Републици Србији у службеној употреби је
српски језик и ћириличко писмо.
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2003,
октобар

Националне мањине имају право на службену
употребу свог језика и писма, у складу с
органским законом.
Уставна комисија Народне Члан 15. (Језик и писмо)
У Републици Србији у службеној употреби је
скупштине Србије
српски језик и ћириличко писмо.
Зајамчена је службена употреба језика и писма
националних мањина на начин утврђен
законом.
(Поткомисија за основна питања и
координацију)

2004. јун

Влада Републике Србије

2005.
јануар

Демократска странка

2006

УСТАВ 2006

Алтернативни предлог:
У Републици Србији службени језик је српски
језик и ћирилично писмо.
На подручјима Републике Србије где
припадници националних мањина чине
значајан део популације, њихов језик и писмо
је у равноправној службеној употреби.
Начин службене употребе латиничног писма
као и писма и језика националних мањина
регулишу се законом.
(Антон Бијачи)
Језик и писмо
Члан 10.
У Републици Србији у службеној употреби су
српски језик и ћирилично писмо.
Националне мањине имају право на службену
употребу свог језика и писма, у складу са
органским законом
члан 18 (Језик и писмо)
Српски језик, ћириличног и латиничног
писма, у службеној је употреби, у складу с
Уставом и законом.
Чл. 10.
У Републици Србији у службеној употреби су
српски језик и ћириличко писмо. Службена
употреба других језика и писама утврђује се
законом, на основу Устава.

Табела 1. Преглед важећих и предложених уставних норми те
правописне дефиниције Одбора за стандардизацију.

Након Октобарског преврата 2000. године објављено је не
колико партијских и стручних предлога новог устава. Пола
зећи од зборника којег је уредио Зоран Лутовац13 изабрани
су, прегледности ради, тада најутицајнији предлагачи. Из
остављена је странка Г17 Плус, јер нема јасну одредницу
о писму те Српска радикална странка која је учествовала
у изради и консензусу којим је нови Устав досегнут, али
није поднела формалан предлог14. Каснији предлози при
купљени су претраживањем интернета на основу назнака у
штампаној грађи.
Владајућа Демократска странака Србије и у скупштини
најбројнија Српска радикална странка су за српски језик
предвиђале само ћириличко писмо, јасно их одвојивши од
мањинских језика и писама. Приступ Демократске странке
13 Лутовац, З., прир. (2004) Предлози за нови устав Србије, Београд:
Friedrich Ebert Stiftung. Нисмо успели да дођемо до документа Основна
начела за нови Устав Републике Србије којег је 2001. године објавила
Демократска странка Србије.
14 Komšić, J. (2008) Decentralizacija i regionalizacija u programima relevant
nih političkih partija Srbije, u: Decentralizacija u kontekstu novog ustava
Srbije i EU integracija, Novi Sad: Centar za regionalizam, str. 28.
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Србије и тадашње владе овом питању принципијелно одго
вара решењу примењеном у Хрватској, где су службени је
зик и писмо регулисани уставом, права мањина уставним
законом, а права на службену употребу мањинских језика
и писама законом.15 Тај приступ налазимо у предлогу из
ложеном у Нацрту Уставне комисије Скупштине Србије и
предлогу републичке владе из следеће године.
Посебно је интересантан нови нацрт устава Демократске
странке из јануар а 2005. године („Тадићев устав”). Члан ко
ји се односи на језик и писмо одређује два писма, ћирилич
ко и латиничко, за српски језик. Одредба у предлогу Демо
кратске странке дефинисаном за живота Зорана Ђинђића16,
председника те странке и премијера Србије настрадалог у
атентату 12. марта 2003. године, за српски језик начелно ве
зује само ћириличко писмо, док за латиничко писмо (не ка
же се које) предвиђа посебну законску регулативу. Два става
„Милошевићевог” устава из 1990. године ту су спојена у је
дан: начин „употребе латиничког писма, као и писма и јези
ка националних мањина” регулише се законом.  
Нисмо могли да дођемо до податка ко је, осим саветника
Зорана Ђинђића за политичка питања и координатора за
уставна питања од 2001. до 2003. године Зорана Лутовца17,
учествовао у раду на „Ђинђићевом нацрту”. Аутори и сарад
ници на изради „Тадићевог устава” наведени су у уводу у тај
документ.18 Списак аутора показује да је при његовој изради
15 Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, pročišćeni tekst, (Narodne
Novine 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), приступљено: 01. септембар 2015.,
http://www.zakon.hr/z/295/Ustavni-zakon-o-pravima-nacionalnih-manjina;
Zakon o uporebi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
(“Narodne novine” broj 51/00. i 56/00. - ispr.), приступљено: 01. септембар
2015.,  http://www.propisi.hr/print.php?id=5271
16 DS nudi predlog Ustava sa asimetričnom decentralizacijom, (2. mart. 2003)
B92, Beograd, Приступљено: 20. фебруар 2014.,  http://www.b92.net/info/
vesti/index.php?yyyy=2003&mm=03&dd=02&nav_category=11&nav_id
=102448
17 „Lutovac je ... na mestu savetnika za politička pitanja pokojnog premijera
Zorana Đinđića radio od Đinđićevog stupanja na čelo vlade do njegovog ubi
stva. Bio je ... stručni konsultant Komisije za pisanje Ustavne povelje SCG.
Tu funkciju obavljao je i u Komisiji za donošenje novog Ustava 2003. godi
ne. U Koordinacionom telu za Kosmet radio je od 2001. do 2003. Naredne
godine prešao je na mesto koordinatora za Ustav u timu predsednika Srbije.
U isto vreme bio je i njegov specijalni savetnik, a u kabinetu Borisa Tadića
vršio je i dužnost predsednika Saveta za odnose sa građanskim društvom. G.
S., (11. август 2007) Zoran Lutovac (Crnogorac se vraća kući), Глас јав
ности, приступљено: 24. јул 2014. http://www.glas-javnosti.rs/clanak/glasjavnosti-11-08-2007/zoran-lutovac-crnogorac-se-vraca-kuci
18 „Na poziv predsednika Republike Srbije Borisa Tadića, ovaj model Ustava
Srbije izradila je grupa stručnjaka u sastavu: prof. dr Momilo Grubač, prof. dr
Vojin Dimitrijević, prof. dr Marijana Pajvančić, prof. dr Dragoljub Popović,
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постојао веома снажан утицај Грађанског савеза Србије.19
Суштина уставног концепта коју заступа та идеолошко-
политичка групација је грађанска и мултикултурална држа
ва, првенствена надлежност региона у дводомном систему
као радикалан раскид са централизованом државом те садр
жајно другачији положај националних мањина.20 Окретање
Демократске странке ка идеологији „грађанске левице”
(Грађански савез Србије се априла 2007. ујединио са Либе
рално-демократском партијом) по смрти Зорана Ђинђића
приближио је основама језичке политике из 1974. године.
Будући да је Скупштина АП Војводине 2001. и 2008.21 годи
не, у оквиру нацрта покрајинског статута предлаганих ре
публичкој скупштини, истакла претензију на надлежност и
захтев за службеном употребом ћирилице и латинице у срп
ском језику, може са извесношћу да се тврди да је том ставу
dr Oliver Nikolić, mr Svetislava Bulajić, mr Vladimir Đerić, mr Ružica Ža
revac, mr Zoran Lutovac i mr Svetozar Čiplić. Dragocenu pomoć prilikom
sastavljanja ovog teksta pružili su prof. dr Lidija Basta Flein er, prof. dr Dejan
Popović, prof. dr Dragor Hiber i prof. dr Nenad Dimitrijević.“ Demokratska
stranka, (2005) Predlog Ustava Srbije, Beograd: Demokratska stranka, str. 1.
19 Професоре Лидију Басту Флајнер и Драгољуба Поповића, уз остале из
Београдског центра за људска права налазимо као ауторе “Уставне прет
поставке за демократску Србију” из 1997. године. С те је основе грађен
предлог устава којега је та невладина организација понудила 2001. го
дине. Потписници тог пројекта који су учествовали у изради „Тадићевог
устава” су професори Лидија Баста Флајнер, Драгољуб Поповић, Мари
јана Пајванчић и магистар Владимир Ђерић; проф. Војин Димитријевић
је наведен као издавач. Уз њих је на „Тадићевом уставу” радио и проф.
Ненад Димитријевић, члан новосадске радне групе Forum Iuris, у којој
је учешћа узела и Маријана Пајванчић.
20 „2.1. Легитимацијски темељи – Текст преамбуле за нови устав Србије
залаже се за грађански суверенитет у условима мултикултурне и мул
тиетничке заједнице. Демократска реконституција Србије могуђа је
само као демократска интеграција мултикултурне и мултиетничке Ср
бије. Стога су слободарска државна традиција српскога народа и равно
правност свих народа у Србији подједнако одлучујући за легитимитет
и стабилност Србије. Предлог се залаже за коначан раскид са начелом
етнонационалне државе већинске нације у којој „мањине уживају сва
права”, и одређује Србију као „мултикултурну демократску државу свих
грађана и свих народа који у њој живе”. С друге стране, Предлог са
држи и посебна права припадника националних мањина усклађена са
важећим међународним стандардима. Тиме се није одступило од леги
тимацијског начела да у државотворном смислу не постоје етничка ве
ћина, као конститутивни народ, и мањине, већ се мултикултуралност и
равноправност свих народа обезбеђују управо тако што се мањинским
групама додељују посебна права. То уједно значи да националне ма
њине уживају непосредну уставну заштиту и да само Устав може бити
основ за ограничавање њихових права.” Београдски центар за људска
права, Предлог за нови Устав Србије, у: З. Лутовац, нав. дело, стр. 13.
21 Скупштина АП Војводине, (6. септембар 2008), Нацрт Статута Ауто
номне Покрајине Војводине, Нови Сад. приступљено: 12. август 2015.
http://www.zenta-senta.co.rs/doc/2008%20Tervezet-Statutum-Vajdasag-sr.
pdf
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нагињао и веома утицајан Покрајински одбор Демократске
странке.
Током процеса у којем је Митровдански устав (2006) конач
но уобличен и прихваћен Демократска странка није била у
позицији да инсистира на двојности писма за српски језик:
уосталом, ни држава није била дефинисана као грађанска,
већ као национална. Користећи се одустајањем ДСС од мо
дела уређења мањинских права примењеног у Хрватској ус
пела је да поткопа члан који се односи на службени језик и
писмо. У првом ставу чл. 10. налазимо више пута поновље
ну формулацију Демократске странке Србије: У Републици
Србији у службеној употреби су српски језик и ћириличко
писмо. Други став, Службена употреба других језика и пи
сама утврђује се законом, на основу Устава, настао је из
другог става „Ђинђићевог предлога”. Проблем је изостанак
одреднице „њихових” испред речи „писама”. Демократска
странка је под „утврђује се законом” подразумевала Закон
о службеној употреби језика и писма („Сл. гласник РС”,
бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. закон и 30/2010)
којег је тек 2010. вербално прилагодила новом уставу, али
из чијег је тумачења, за разлику од 2002. године, потпуно
искључила правописни став Одбора за стандардизацију
српског језика.  
ДСС је, према свему судећи, предвиђала усвајање новог за
кона о службеном језику и писму. У том контексту запажа
мо да је Преднацрт Закона о националном службеном језику
и његовом матичном писму (15. новембар 2004. године)22,
којег је подржавао Одбор за стандардизацију, већ био пози
тивно примљен у Министарству културе и информисања.23
Према том предлогу за широко схваћену службену употребу
22 Преднацрт Закона о националном службеном језику и његовом матич
ном писму (15. новембар 2004. године), 12.  Радна верзија била је довр
шена новембра 2004. године и предата Министарству културе (министар
Драган Којадиновић, СПО).  Јануар а 2007. године био је у разматрању.
Нестао у процедури. Документ је доступан на адреси: https://docs.go
ogle.com/file/d/0B0uzvUzBMBdEUjJRY3VkMnZTVTg/edit
23 „Др Вељко Брборић подсетио је присутне да се прошле године (2005.
прим. аут) Министарство културе похвално изразило о Нацрту закона
о службеном језику и писму и да се усвајањем новог Устава Одбор за
стандардизацију још једном обрати надлежнима и затражи његово хит
но усвајање. (...) Др Милош Луковић (...) После избора сигурно ће се
усвојити, барем ми очекујемо, Закон о службеном језику и писму, а са
предложеним Нацртом већ је упознато законодавство. У изради нацрта
овог Закона учествовао је и покојни Бранислав Брборић. Задатак Одбора
је да инсистира на његовом што скоријем усвајању.” Одбор за стандар
дизацију српског језика, (2007), Белешка са седнице комисије број 8,
одржане 5. децембра 2006. године, Списи одбора за стандардизацију
српског језика, књ. 10., Београд: Институт за српски језик САНУ-Бео
градска књига, стр. 102.
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Закон 2010

Преднацрт Закона нов. 2004

Члан 1.

Члан 1.

У Републици Србији у службеној је Овим законом уређује се употреба
националног службеног језика и његовог
употреби српски језик.
матичног писма у јавном животу и правном
У Републици Србији у службеној је промету на територији Републике Србије.
употреби ћириличко писмо, а латинично
Национални службени језик у Републици
писмо на начин утврђен овим законом.
Србији јесте српски језик, а матично писмо
На подручјима Републике Србије на јесте ћирилица.
којима живе припадници националних
мањина у службеној употреби су, Члан 5.
истовремено са српским језиком и језици и
писма националних мањина, на начин Службеном језику и писму може се, кад год
је умесно и корисно, присружити и страни
утврђен овим законом.
језик, језик универзалне међународне
комуникације (енглески), и сваки други
Члан 2.
страни језик, са својим писмима, као и
Службеном употребом језика и писама, у језици и писма националних мањина, чија
смислу овог закона, сматра се употреба се сужбена употреба уређује посебним
језика и писама у раду: државних органа, (органским) законом. (...)
органа аутономних покрајина, градова и
општина (у даљем тексту: органи), Члан 8.
установа, предузећа и других организација
кад врше јавна овлашћења (у даљем Употреба службеног језика и матичног
тексту: организације које врше јавна писма обухвата укупно усмено и писмено
општење:
овлашћења).
Службеном употребом језика и писама, у
смислу овог закона, сматра се и употреба
језика и писама у раду јавних предузећа и
јавних служби, као и у раду других
организација кад врше послове утврђене
овим законом.

1) органа државне власти (законодавне,
извршне и судске);
2) органа покрајинске аутономије и
локалне самоуправе;

3) предшколских установа, као и установа
основног, средњег, вишег и високог
Члан 3.
образовања, те других образовних
Службеном употребом језика и писама установа;
сматра се нарочито употреба језика и
4) научноистраживачких установа;
писама у:
5) јавних гласила (медија), штампаних и
1) усменом и писменом општењу органа и
електронских;
организација међусобно, као и са
странкама, односно грађанима;
6) привредних предузећа и установа на
осталим подручјима јавног живота

Табела 2. Поређење Закона о службеном језику и писму и
Преднацрта закона о националном службеном језику и 
његовом матичном писму

српског језика било је предвиђено само ћириличко писмо.  
Латиничко писмо у службеној употреби је алфабет енгле
ског језика као прихваћени међународни стандард саобраћа
ја и саобраћања (lingua franca), други језици и њихова писма
(„када је умесно”) те језици и писма националних мањина.
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Присталице Устава истицале су вредности које „у својој це
ловитости воде Србију напред ка европским интеграцијама
и модерним европским државама.“ Међу тим вредности
ма, према једном од аутора, „припадност Србије европским
вредностима и принципима“ је на првом месту, а на четвр
том је „утврђивање ћириличког писма као уставног инсти
тута“.24 Раскид са СФРЈ значи и раскид са српскохрватским
језиком – тиме и штокавском латиницом – у члану 8. устава
из 1990, јер то „може носити одређене међународноправне
последице, посебно у односима са сувереном државом чи
ји је језик хрватски.“25 Против ћириличког писма као слу
жбеног и јединог за српски језик нису се одредили ни оштри
критичари, попут проф. Марка Павловића26 или проф.
Радмила Марковића27.
Табела 2. Поређење Закона о службеном језику и писму и Предна
црта закона о националном службеном језику и његовом 
матичном писму

Бранећи нови Устав од бучних приговора кругова идеоло
шки блиских Грађанском савезу Србије на текст и посту
пак усвајања28 и позивајући грађане да Устав подрже, Борис
Тадић је у јавном обраћању уставни компромис бранио
нужностима тренутка и оним што је у Устав, ипак, ушло.
На пример, уставну забрану умањивања достигнутог нивоа
права националних мањина, или покрајини враћено пра
во на имовину и високе сопствене приходе, али је и тиме
био сневесељен: „Нећу да кријем да се садржина предлога
Устава не поклапа у свему са визијом Војводине коју смо
ја, странка коју предводим и наши политички пријатељи
имали.”29 „Митровдански устав” је прелазног карактера: „А
ако, евентуално, буде потребно да се у тексту нешто измени,
овај устав отворен је за промене.”30
24 Vasiljević, M. Pravni, politički i vrednosni razlozi neoph odnosti donoše
nja novog ustava, u: Oko izbora (14), prir. Mihailović, S. (2007), Beograd:
CeSID, str. 87.
25 Исто, стр. 86.
26 Павловић, М. Карактеристике устава Србије од 1888. и 2006., у:  Прав
ни систем Србије и стандарди Европске Уније и Савета Европе, књ 2,
прир. Бејатовић, С. (2007), Крагујевац: Правни факултет Универзитета у
Крагујевцу, стр. 12.
27 Марковић, Р. (2006) Устав Републике Србије из 2006. године – критич
ки поглед, Анали Правног факултета, год LIV, бр. 2, Београд: Правни
факултет Универзитета у Београду, стр. 10.
28 На пример: Rakić-Vodinelić, V. (2007) Ustav kao normativna forma ne mo
že pomerati granice realnosti, u: Mihailović, S., нав. дело, стр. 90 – 95.
29 Tadić, B. (2007) Zašto podržavam Ustav, u: Srećko Mihailović, нав. дело
стр. 84.
30 Tadić, B. (2007) нав. дело, стр. 85. Однос Демократске странке према
Уставу још је јасније изнео Десимир Тошић: „... treba da vodimo računa
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Осим зловоље Демократске странке и њених политичких
пријатеља положај ћирилице у уставној дефиницији ве
ома је тешко оптеретило Мишљење о Уставу Србије (бр.
405/2006) Европске комисије за демократију путем права
(„Венецијанска комисија”). Комисија је 17-18. марта 2007.
усвојила примедбу на чл. 10. Устава:
12. Према овом члану у службеној употреби су срп
ски језик и ћириличко писмо. Упадљиво је да у по
ређењу са Уставом из 1990. године постоји умањење
заштите права на језик мањина, јер је у члану 8. тог
устава изричито било предвиђено да је латинично
писмо такође „у службеној употреби на начин утвр
ђен законом.” Како произилази из члана 14, 18.2, и 75
до 81 Устава јасна је намера законодавца да се права
мањина заштите на уставном нивоу. Стога Венеци
јанској комисији није јасно из којих разлога се за
коном заштићена употреба латиничног писма, које
већина мањина радије користи, више не спомиње из
ричито у Уставу. То је још више зачуђујуће јер се
према члану 20.2 Устава достигнути ниво људских и
мањинских права не може умањивати.
Пада у очи да ни Комисија нигде не прецизира о којем ла
тиничком писму говори. Највише, ипак, збуњује то што
је идеју да би већински народ – било који – требало да се
служи и писмом које се мањинама више свиђа, Комиси
ја увела у оквир заштите језичких права мањина. Право
већинског народа у Србији на стандардно писмо одређено
је наклоношћу „већине мањина” према њему.31 Према дру
гом мишљењу, оцена Комисије је начелно нетачна и не
стручна, лишена упоришта у компартивном праву32 што се,
очигледно, односи и на питање писма.

da je, na žalost, ovaj ustav ne rezultat jedinstva – kako tvrde naši politikanti
– nego rezultat kompromisa. Dakle, prihvatamo jedan ustav (1) bez oduše
vljenja i sa jasnom i javnom namerom (2) da ga menjamo u prvoj mogućoj
prilici.” Tošić, D. (2007) Ustavnopravna istorija, pravna originalnost i pravna
svest, нав. дело, стр. 104.
31 „Можда треба Венецијанску комисију предложити за неку награду по
што је открила једно, заиста до сада никада захтевано и никада упра
жњавано право – право етничке мањине не само да тражи да држава са
њом саобраћа на њеном језику, већ и да захтева да држава са својим гра
ђанима који припадају етничкој већини саобраћа на писму које више од
говара етничким мањинама.” Антонић, С. (2008) Венецијанска комиси
ја и ћирилица, у: Културни рат у Србији, Београд: Завод за уџбенике,
стр. 47.
32 Јовановић, М. (2007) Мишљење Венецијанске комисије о Уставу Срби
је – случај слободни мандат, Годишњак Факултета политичких наук а,
Београд: Факултет политичких наука, стр. 243.
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Проф. Слободан Антонић је одговорност за овакву оцену
видео у извору информација Комисије: „угледнику” који „не
воли ћирилицу”.33
Присталице става Комисије према Уставу нису пронашле
ништа спорно: оцена се у правилу препричава и понавља.34
Извесно методолошко одступање, које носи и значајну са
држајну новину, налазимо код Маријане Пајванчић. И она
парафразира одлуку Комисије, али не истичући директну
везу с правима мањина („већина мањина радије користи”).
Она истиче људска права начелно, а изостанак службености
латинице је њихово умањење, према чл. 20 став 2.35 Тиме
се ефективно враћа на стање из 1972. године. У вези с тим,
оспорен је правописни рад Одбора за стандардизацију, јер
умањује досегнути ниво људских права.    
Најдубљи проблем Мишљења о чл. 10 налазимо у запажању
да нема основе ни у Оквирној конвенцији за заштиту наци
оналних мањина из 1995. ни у преамбули Европске повеље
о регионалним или мањинским језицима, коју је Србија при
хватила децембра 2005. године. У том важном документу36
се, насупрот Комисији, наглашава „да је заштита и унапре
ђење регионалних и мањинских језика нешто што не треба

33 Антонић, С. нав. дело, стр. 48-49. До изворне грађе, ни поред поновље
них писмених обраћања Секретаријату Комисије и Канцеларији Савета
Европе у Београду, нисмо успели да дођемо па ће теза проф. Антонића,
овом приликом, остати непровереном.
34 YUCOM, (2011), Ustav na prekretnici, Beograd: Komitet pravnika za ljud
ska prava – YUCOM, str. 13 http://mojustav.rs/wp-content/uploads/2013/03/
YUCOM_Ustav-na-prekretnici_pdf.pdf ; YUCOM, (2013), Ustav Republi
ke Srbije – nedostaci i potreba za reformom, Beograd: Komitet pravnika
za ljudska prava – YUCOM, стр. 18. http://mojustav.rs/wp-content/uplo
ads/2013/03/Preliminarni-izve%C5%A1taj-o-nedostacima-Ustava-Republi
ke-Srbije-i-predlozi-za-reformu.pdf;  YUCOM, (2013) Ustav Republike Sr
bije. Sedam godina pravne neizvesnosti i pet prioriteta za promenu, Beograd:
Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, стр. 32. http://mojustav.rs/
wp-content/uploads/2013/03/ustav-1.pdf; приступљено 26. јуна 2014.
35 „Uprkos tome što Ustav izričito garantuje da se dostignuti nivo ljudskih i ma
njinskih prava ne može smanjivati (čl. 20 st. 2), ovu normu prekršio je sâm
Ustav jer je dostignuti nivo prava na službenu upotrebu jezika i pisma uklju
čivao i latinično pismo (čl. 8, i čl. 109. st. 2 Ustava Srbije iz 1991. godine).“
Marijana Pajvančić, М. (2009) Komentar Ustava Republike Srbije, Beograd:
Konrad Adenauer Stiftung, str. 22. Чини се да с тог разлога домаће невла
дине организације за заштиту људских права, колико смо претрагом мо
гли да утврдимо, на својим интернет презентацијама по правилу уопште
не користе ћирилицу.
36 За преглед декларација, конвенција и сл., њихов значај и карактер, а која
се односе на језичка права националних мањина видети: Petričušić, А.
(2013), Ravnopravna službena uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina:
izvori domaćeg i međunarodnog prava, Zagrebačka pravna revija, vol. 2,
knj. 1, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 11-39.
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да буде сметња званичним језицима и потреби да се они по
знају”37.
Тежина Мишљења Венецијанске комисије највише се осећа
у чињеници да је Европска комисија узела за полазиште у
извештајима о напретку Србије у прилагођавању прописи
ма и политици Европске Уније. У одељку који се односи на
устав, од 2008. године понавља се потреба да буде измењен:
„након оцене Венецијанске комисије Савета Европе, у ве
зи са уставним одредбама оцењених да нису у потпуности
у складу са европским стандардима” а затим се прецизира
које се у датој години виде као најзначајније: парламен
тарни мандати, избор судија и сл.38 Промену доноси изве
штај за 2015. годину: „Устав тек треба ревидирати како би
у потпуности био у складу са препорукама Венецијанске
комисије ...”39
Европска комисија је на тај начин одбацила властити фунда
ментални принцип: одређивање службеног језика и писма,
па и права мањина на службену употребу језика и писма,
суверено је право држава-чланица.40 Необично тумачење
Венецијанске комисије у случају чл. 10 тако је стекло при
роду lex specialis-a за латиницу у српском језику, поставши
је услов интеграције у Европску унуију.
На питање која је то, тачно, латиница одговор је пружио
проф. Ранко Бугарски: то је „српска латиница, или латини
ца српског језика, ако то осетљивијим ушима боље звучи”.41
Употреба латинице у српском језику је, према Бугарском,
датост која није настала идеолошком, политичком и поли
цијском присилом већ постепено и природно, захваљујући
37 Указ о проглашењу Закона о ратификацији Европске повеље о регионал
ним или мањинским језицима, Београд, 21. децембар 2005. Приступљено
18. јула 2015.: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/nacionalne-manji
ne2/multilateralni-ugovori/evropska-povelja-o-regionalnim-ili-manjinskimjezicima/77-evropska-povelja-o-regionalnim-i-manjinskim-jezicima
38 Комисија Европске заједнице, (2008) Извештај о напретку Срби
је за 2008. годину SEC(2008) 2698, Брисел, 05. 11. 2008., стр. 6.
Сви извештаји Европске комисије доступни су на адреси Канце
ларије за европске интеграције Владе Србије http://www.seio.gov.rs
/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D0%B0/%D0%B5%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BA
%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.187.html
39 Европска Комисија, SWD (2015) Србија 2015, извештај о напретку,
Брисел, 10. 11. 2015., стр. 7.
40 Anоnim, (03. rujna 2013), Jutarnji list, Europska komisija ‘Vukovar je u va
šoj nadležnosti, ali jezična raznolikost je kamen temeljac EU’, Zagreb. При
ступљено: 24. 03. 2015. http://www.jutarnji.hr/-u-to-se-ne-mozemo-mijesa
ti--to-nije-u-nasoj-nadleznosti--europska-komisija-bez-komentara-na-doga
danja-u-vukovaru-/1123898/
41 Bugarski, R., (2009), нав. дело, стр. 141.
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својим комуникацијским и интегративним преимућствима.
Стога се најбоље уставно решење језика и писма налази у
уставу СР Србије из 1974. године.42 Не чуди, дакле, што се
вуковски жестоко окомио на Преднацрт Закона о нацио
налном службеном језику и његовом матичном писму (15.
новембар 2004. године)., приказавши предложено реше
ње о српској ћирилици и енглеском алфабету као неукусан
националистички испад.43
На који начин је израз „латиничко писмо српског језика” по
чело да бива коришћено као термин? За разумевање тог, али
и проблема даљег опадања употребе ћирилице након доно
шења устава који је уздиже, од посебног су значаја одлуке
Уставног суда Србије доношене у спору око надлежности
АП Војводине.
Уставни суд је о Нацрту Статута АП Војводине од 16. сеп
тембра 2008.44 расправљао четири године. Решење спора је
Одлука Уставног суда број IУо-360/2009 и издвојено мишље
ње судије и сагласност судије са издвојеним мишљењем45
усвојено на седници 5. децембра 2013. године.46 Нацртом
статута из 2008. године било је предвиђено да покрајина
у надлежности има уређење употребе службених језика и
писама. Чланом 26. у прва два става одређено је:
„У раду органа и организација АП Војводине у службеној
употреби су српски језик и ћирилично писмо, мађарски,
словачки, хрватски, румунски и русински језик и њихова
писма.

42 „A sve skupa, ako u kvalitativnom smislu uporedimo ustavne odredbe iz
1974., 1990., i 2006. godine, ne može se izbeći zaključak o njihovoj opadaju
ćoj adekvatnosti u pogledu jezičke tematike: prvi je bio najbolji, drugi nešto
slabiji, a treći izrazito najlošiji” 134. Bugarski, R., нав. дело, стр. 134.
43 Bugarski, R., нав. дело, стр. 142-143.
44 Скупштина АП Војводине, (6. септембар 2008), Нацрт Статута Ауто
номне Покрајине Војводине, Нови Сад. приступљено: 12. август 2015.
http://www.zenta-senta.co.rs/doc/2008%20Tervezet-Statutum-Vajdasag-sr.
pdf
45 Одлука Уставног суда број IУо-360/2009 и издвојено мишљење суди
је и сагласност судије са издвојеним мишљењем, Београд, 5. децембар
2013., стр. 32-33. http://www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/
Misc/I%D0%A3%D0%BE-360-2009.pdf Приступљено: 14. августа 2015.
46 Како се процес отегао уместо Нацрта Статута предложен је и усвојен
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине
(„Сл. гласник РС”, бр. 99/2009). И он је допао пред Уставни суд. Закон
о утврђивању надлежности није садржао одељак „Службени језик и пи
смо”. Одлука Уставног суда IУо-353/2009, Београд, 10. јул 2012. http://
www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/Misc/Odluka%20APV.pdf
Приступљено: 14. августа 2015.
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Примена латиничног писма српског језика уредиће се
покрајинском скупштинском одлуком. (...)”47
У образложењу којег су Уставном суду упутили заступници
скупштине аутономне покрајине уочљиво је стављање на
гласка на а) разумевање достигнутог степена аутономије као
достигнутог степена права националних мањина б) тумаче
ње, на основу важећег закона, постојања „латиничког писма
српског језика” у Уставу.
Доказује се да би само изостављање члана о службеном је
зику и писму „могло бити протумачено” као закидање од на
чела очувања достигнутих права националних мањина48 јер
је слично решење постојало у чл. 6 Статута Аутонономне
Покрајине Војводине (Службени лист АПВ, број 17/91):
У раду органа Аутономне Покрајине Војводине у слу
жбеној употреби истовремено са српскохрватским је
зиком и ћириличним писмом, и латиничким писмом на
начин утврђен законом, су и мађарски, словачки, румун
ски и русински језик и њихова писма и језици и писма
народности, на начин утврђен законом.
Други аргумент покрајинске скупштине ослања се на За
кон о службеној употреби језика и писма („Сл. гласник РС”,
бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005 – др. закон). Према
разумевању покрајинске скупштине тај закон „познаје и уре
ђује службену употребу латиничког писма српског језика”.49
Будући да је Устав Србије из 2006. године достигнут и усво
јен консензусом парламентарних странака у време прве
владе Војислава Коштунице за тумачење овог члана Нацрта
веома је значајан став Демократске странке Србије. У прав
ној анализи Нацрта којег је та странка објавила налазимо
следећи аргумент:
„...Уставу (члан 10) који прописује да је у службеној упо
треби у Србији само српски језик и ћириличко писмо, док
се употреба других језика и писама начелно дозвољава,
али се то питање уређује законом ... (...) Такође, ставом
2. истог члана Предлога Статута предвиђа се да ће скуп
штинском одлуком бити регулисана и примена латинич
ког писма српског језика, које Устав уопште не познаје50.”
47 Одлука Уставног суда број IУо-360/2009, стр. 32.
48 Исто, стр. 33.
49 Исто.
50 Демократска странка Србије (2008) Правна анализа неуставног Предло
га Статута АП Војводине који је сачинила владајућа коалиција, Порука,
св. 2, Београд: Демократска странка Србије, стр. 19.
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Уставни суд је прихватио аргументе којима је оспоравана
надлежност покрајине да самостално одлучује о службеном
језику и писму, али је од покрајинске скупштине усвојио из
раз „латиничко писмо српског језика” и унео га у правни
систем целе Србије, уместо – како је од 2000. године било
тражено – само у један њен део:
„Наиме, ни закон, а доследно томе нити један општи
правни акт ниже правне снаге од закона не може утвр
ђивати службену употребу српског језика и ћириличког
писма, јер је то учинио уставотворац у одредби члана 10
став 1 Устава. Са друге стране, службена употреба не са
мо других језика, већ и других писама, што значи и ла
тиничког писма српског језика, према ставу 2 члана 10
Устава, уређује се законом.”51
Међутим, ни у тренутку када је Нацрт усвојен ни када је
Одлука донета у важећем Закону о службеној употреби јези
ка и писама није постојао – не постоји ни у ревизији из 2010.
године – израз „латиничко писмо српског језика”. Тај закон
само члановима 2 и 3 нејасно ограничава употребу службе
ног језика и писма – ћирилице – на рад (у раду) државних и
јавних органа и институција. Уставни суд при расуђивању
у обзир није узео ни списе Одбора за стандардизацију, ни
Правопис Матице српске (2010).
Будући да је покрајинска скупштина у аргументацији изне
ла „да важећи Закон о службеној употреби језика и писама
познаје и уређује службену употребу латиничког писма срп
ског језика, а веза је са тим законом успостављена приме
ном формулације ‘у складу са законом’, на крају оспорене
одредбе” ваља приметити да је две године пре доношења
одлуке о Нацрту Уставни суд већ расправљао о Закону о
службеном језику и писму. Предлагач је Закон оспорио по
лазећи од премисе да је чл. 10. Устава „императиван и могу
ћа је његова директна примена у правној пракси и за српски
језик је везано и именовано једно писмо – ћириличко”.
Полазећи од уставних права националних мањина (чл. 79) и
члана 1. из којих проистичу (Србија је заснована на владави
ни права и социјалној правди, начелима грађанске демокра
тије, људским и мањинским правима и слободама и припад
ности европским принципима и вредностима) Уставни суд
је иницијативу одбацио:
Полазећи од наведеног, прописивање у оспореним од
редбама члана 1 ст. 1 и 2 и чл. 4 и 5, назива Поглавља II
„Службена употреба латиничког писма”, члана 10 и члана
51 Одлука Уставног суда број IУо-360/2009, стр. 100.
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20 став 3 Закона службене употребе поред ћириличког и
латиничког писма, по оцени Суда, не представља повре
ду члана 10 став 1 Устава како то сматра иницијатор, с
обзиром на то да је ставом 2 члана 10 Устава изричито
утврђено да се службена употреба других језика и писама
уређује законом, на основу Устава.
Како је Законом о службеној употреби језика и писама,
сагласно Уставу, одређена употреба и других језика и пи
сама, на подручјима на којима живе припадници нацио
налних мањина који су истовремено са српским језиком и
писмом у службеној употреби, не стоје наводи иницијато
ра да је према Уставу „за српски језик везано и именовано
једно писмо – ћириличко.“ 52
У том је контексту разумљива и расправа која је о Закону о
службеном језику у писму вођена у Скупштини Србије 13.
априла 2010. године.53 Пред тога што је министар културе
Небојша Брадић пропустио да изнесе образложење предло
га, ово је заседање обележио посланик Балинт Пастор54 који
је током расправе с уверењем изјавио:
„Онда сте требали да избришете и ту одредбу и да буде
јасно да нема могућности за коришћење латиничког писма
српског језика. Против тог решења смо и сматрамо да треба
оставити латиничко писмо, али ако остављамо латиничко
писмо, онда то треба урадити на начин да то и у пракси буде
примењиво”.55
Тиме је „латиничко писмо српског језика” напокон поста
вљено према препоруци Венецијанске комисије: као пред
мет о којем националне мањине имају право да одлучују. У
таквој политичкој и културној атмосфери, на основу прет
ходних одлука, усвојен је Закључак Уставног суда Републи
ке Србије бр. IУз–309/2013 од 24. децембра 2013. године.
52 Уставни суд Републике Србије, Решење о неприхватању иницијативе
удружења „Ћирилица“ Нови Сад о уставности Закона о службеном је
зику и писму, Београд, 8. децембар 2011. http://www.ustavni.sud.rs/pa
ge/predmet/sr-Latn-CS/6829/?NOLAYOUT=1 Приступљено: 14. августа
2015.
53 Народна Скупштина Републике Србије, Друга седница Првог редов
ног заседања, Београд, 13. април 2010. http://www.otvoreniparlament.
rs/2010/04/13/page/2/ Приступљено: 12. априла 2014.
54 У том сазиву био је председник Посланичке групе мањина, члан Одбора
за иностране послове и Одбора за финансије Народне скупштине.
55 Balint, P. (2010) O Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upo
trebi jezika i pisama; o granicama upravnih okruga, 13. april 2010,  http://
www.pasztorbalint.rs/sr/skupstinski-govori/o-zakonu-o-izmenama-i-dopu
nama-zakona-o-sluzbenoj-upotrebi-jezika-i-pisama-o-granicama-upravnihokruga#.Vrx9fvIrKt8
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Њиме се као „апсолутно неоснован” одбија Предлог за оце
ну уставности и законитости члана 40. Закона о трговини
(СГ бр. 53/2010, 10/2013) којег је 2. септембра исте године
поднео г. Драгојло Лековић из Београда.
Он је оспорио други став, који одређује да „сви подаци о
роби ... морају бити наведени на јасан, лако уочљив начин,
на српском језику на ћириличком или латиничком писму.”
Добио је следеће образложење разлога за одбијање предлога
о оцени уставности:
„Према схватању Уставног суда, употреба латиничког пи
сма и страних језика и писама у смислу оспореног чла
на 40. Закона о трговини не може се сматрати службеном
употребом језика и писма у смислу Закона о службеној
употреби језика и писама и члана 10 Устава, већ спада
у домен јавне употребе језика и писама који се у устав
ноправном смислу може законом уредити на предвиђе
ни начин, па нису основане тврдње да оспорене законске
одредбе нису у сагласности са Уставом.”56
Овим је у разумевање и примену чл. 10 Устава из 2006. го
дине поново уведена подела на службену и „јавну” употре
бу језика и писма. Настала из система уведеног 1972–1974.
године ова подела постоји у амандману из јануар а 1989.
године, а ограничавањем подручја службене употребе пре
носи је Закон о службеној употреби језика и писма. Он је,
уосталом, према том амандману био и скројен.57 Иза нејасне
линије поистовећивања службене са државном употребом
налази се подразумевана терминолошка вредност израза
јавна употреба језика и писма.58
Овим прегледом изворне грађе утврдили смо да је положај
ћирилице у српском језику и праву Србије, предвиђен при
ликом доношења Устава новембра 2006. године, неостварен
и оспорен. Узроци томе су унутрашњи и спољашњи.
Окретању Демократске странке ка идеологији и политици
„грађанске левице”, односно напуштање положаја левог
политичког центра у којем се странка налазила уследило
је слабљење десног центра окупљеног око Демократске
странке Србије који је, у питању ћирилице, имао подршку
56 Оба документа доступна су на адреси http://zaprokul.org.rs/wp-content/
uploads/2015/09/2013_lekovic_ustavni_sud_cl_40_zakona_o_trgovini.pdf  
57 Преднацрт Закона о националном службеном језику и његовом ма
тичном писму (15. новембар 2004. године), стр. 12. Документ је
доступан на адреси https://docs.google.com/file/d/0B0uzvUzBMBdEUj
JRY3VkMnZTVTg/edit?pli=1
58 Стефановић, С. нав. дело.
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деснице. Тај је став био у складу са мишљењем Одбора за
стандардизацију српског језика. Спорна тачка налази се у
захтеву Војводине за увођењем у службеност, поред ћи
рилице, „латиничког писма српског језика”. Тај је израз, као
правописно решење, понудио Ранко Бугарски.
На процес је великог утицаја имало „Мишљење” Венеци
јанске комисије Савета Европе о Уставу Србије у коме је,
без утврдивог основа у међународним конвенцијама, пита
ње употребе латиничког писма у српском језику стављено
у оквир неумањивих права националних мањина. Те при
медбе Европска комисија узима за полазиште годишњег из
вештаја о напретку Србије у просецу евроинтеграције, што
није остало без одјека међу старим и новим незадовољни
цима Уставом. У таквим околностима Уставни суд Србије
прихватио је „латиничко писмо српског језика”.
На положај ћирилице, будући да се очекује измена Устава,
дубоко ће се одразити избор међу тумачењима – последњи
извор у овом прегледу – деветнаестог одељка Уводне изјаве
Владе Србије на Међувладиној конференцији о приступању
Републике Србије Европској Унији:
„19. Национални и културни идентитет Србије део је за
једничке европске културне баштине и ЕУ, утемељене у
максими Уједињени у различитостима. Употреба српског
језика и ћириличног писма као једног од службених језика
и писма Европске уније ће допринети развоју културног
богатства и разноликости коју Европска унија са пуним
правом баштини, као и очувању националног идентите
та српског народа и Републике Србије, као будуће државе
чланице ЕУ. Истовремено, Република Србија баштини за
једничке европске вредности. Као држава која међу сво
јим грађанима има преко 20 националних мањина, Србија
у потпуности подстиче културу поштовања различито
сти, солидарности, једнакости и партнерства међу држа
вама и залаже се за очување културног идентитета, језика
и традиције свих народа.”59
Проблем уставног положаја ћирилице као једине службене
у српском језику и начин употребе штокавске латинице је
сте питање првог реда за културу Србије: у њему се пре
ламају многострука идеолошка схватања, политички искази
и правне последице. Осим клишеизиране поларизације на
националисте-ћириличаре и еврофиле-латиничаре мораће
59 Уводна изјава Владе Србије на Међувладиној конференцији о присту
пању Републике Србије Европској Унији, Брисел, 21. јануар 2014. http://
www.seio.gov.rs/upload/documents/pristupni_pregovori/pregovori_uvodna
izjava.pdf; Приступљено: 12. августа 2015.
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да буде решен проблем којег иницира став присталица висо
ке аутономије АП Војводине да српски језик, тамо макар и
као регионална културна специфичност, има два писма ко
ји је тумачењима Уставног суда („латиничко писмо српског
језика”) проширен на читаву државу. Значај овог документа
у питање не доводи његову неодр еђеност у погледу будућег
положаја ћирилице: расуђујући на основу неуређеног стања
у којем се оно налази назиру се само могућности. Та му од
лика, као изворној грађи, даје велик значај.
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In spite of introducing Cyrillic as an official script in the Serbian
language, its use shows a declining tendency. A review of relevant
legal and language sources show that the question of the status of
Cyrillic is one of the manifestations of ideological struggle of two
opposed groups: the Euro-regional one whose standpoint arises from
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БРЕНДИРАЊЕ МЕСТА 
И/ИЛИ ДЕСТИНАЦИЈА
Сажетак: У овом раду се износе нека запажања поводом књиге
Дестинација као бренд – управљање репутацијом места коју су
приредили Најџел Морган, Анет Причард и Роџер Прајд. Излажу
се и коментаришу различити аспекти најобухаванијег и најком
плетнијег до сада објављеног дела на српском језиику на тему
дестинацијског брендирања.
Кључне речи: брендирање, брендирање дистинација, туризам,
етика

Са појавом масовног турзима у другој половини двадесетог
века, дотадашња туристичка места постала су „кочничар” у
напретку туризма, условивши појаву туристичких дестина
ција као шире одредиште са разноврснијом, интересантни
јом и богатијом понудом.1 Бренд дестинације је скуп пер
цепција које особа има о месту, а стратешки приступ брен
дирању дестинације је неопходност уз холистичко посма
трање утицаја бренда дестинације на различите сфере, а не
само на туризам.
Упркос одређеном броју чланака из области брендирања де
стинација, нарочито у најновијем периоду, ова научна ди
сциплина је у Србији још увек у повоју и свакo ново дело
чини значајне помаке у погледу развоја брендирања де
стинације као научне дисциплине и њене популаризације.
У том смислу, зборник радова Дестинација као бренд, са
поднасловом управљање репутацијом места, представља
1 Поводом књиге Дестинација као бренд – управљање репутацијом ме
ста, Најџел Морган, Анет Причард и Роџер Прајд (уредници), Clio,
Београд, 2015, 429 стр., (Мирјана Ивањи превела са енглеског, наслов
оригинала: Destination Brands - Managing Place Reputation, Nigel Morgan,
Annette Pritchard, Roger Pride (ed.), Elsevier Limited, 2011) .
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досад најсвеоб
 ухватније и најкомлетније дело о дестинациј
ском брендирању, у којој водећи светски стручњаци из обла
сти брендирања – брендирања дестинација, дају своје ви
ђење о овој проблематици. Зборник је подељен у три дела:
Први део Појам дестинације као бренда; други део Изазо
ви брендирања дестинација и трећи део Студије случајева
брендова дестинација.

I
Први рад у првом делу је рад приређивача овог зборника,
Најџел Моргана, Анет Причарда и Роџер Прајда, Менаџ
мент туристичких места, брендова и репутације. Аутори
у свом раду указују на неопходност холистичког приступа
брендирања дестинација, наводећи да су развој туристич
ких дестинација, маркетинг и менаџмент репутације места,
узајамно повезани и у комплексном су односу. Као добитни
круг угледа дестинација аутори идентификују шест елеме
ната који треба да „обликују” будуће брендове: тон кому
никације, традицију, толеранцију, таленат, трансформабил
ност и сведочења. Као најзначајнији елеменат, наводе упра
во последњи, јер су за углед једне дестинације веома важни
коментари или сведочења туриста. Аутори закључују да је
такође, од велике важности да менаџмент репутације ме
ста буде једна целовита стратегија која сједињује туризам,
економски развој, урбано планирање, планирање великих
догађаја и мноштво других активности и области.
Све већи број земаља схвата важност и неопходност брен
дирања своје државе, бригу о сопственом имиџу и репута
цији. Увидевши да се добра репутација и позитиван имиџ
одражава не само на туристичку посету, већ и на инвести
ције, производе, добијање разних спортских и културних
манифестација и друго, државе у последње време све ви
ше посвећују пажњу овој проблематици. Сајмон Анхолт је
творац концепта Конкурентски идентитет, као својеврсне
надградње брендирања, где тежиште поставља на нацио
нални идентитет, који се мора перманентно понашати так
мичарски на глобалном нивоу, а прве кораке и промене тре
ба направити у властитој држави, непрестано мотивишући
своје становништво. Анхолт тврди, да се имиџ земаља увек
мења искључиво због два разлога: или зато што се земља
променила, или зато што утиче на људе. Централна теорија
овог концепта је да владе које желе ребрендирати своју др
жаву, поправити имиџ и изградити нов позитиван идентитет
морају имати јасну визију шта желе, где се тренутно налази
њихова држава, где желе да буде и успеју да интегришу све
радње, политике, комуникацију из свих шест „природних”
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канала комуникације (туризам, брендови, политика, инве
стиције, култура и становништво). Само у том случају, на
води аутор, постоји шанса да се изгради и одржи снажна
и позитивна домаћа репутација и донесе дугорочну добит
извозницима, увозницима и влади, сектору културе, тури
зма, имиграције и свим другим актерима у међународним
односима.
Глобално тржиште за брендирање места никада није било
конкурентније. Места, како већ афирмисана, тако и нова су
под повећаним притиском да привуку и задрже становнике,
туристе и инвеститоре на тржиште убрзане глобализације и
фрагментације. У том смислу, Филип Котлер и Дејвид Герт
нер у свом раду Поновни преглед перспективе маркетинга
и брендирања места наводе, да када је реч о привлачењу ту
риста, инвеститора, становништва и манифестација, конку
ренција између различитих места се веома променила. Не
када је неколико градова или регија имало „тапију” на избор
туриста (Париз, Лондон, Њујорк, САД, Европа...), али да
се времена полако мењају.2 Такође, постоје ситуације када
потрошачима није битно где је одређени производ произве
ден, то им није битно јер задовољава основне намене по
трошача. Међутим, постоје и они производи који различито
перципирају код потрошача када сазнају земљу порекла тог
производа (бренда). Узевши у обзир наведено, аутори тврде,
да је једна од најинтересантнијих одлика маркетинга места
настојање државе да привуче нове фабрике и инвестиције.
Када компаније започињу процес одабира земље, регије или
дестинације у коју ће инвестирати, прикупљају информаци
је о потенцијалним кандидатима, као што су радна снага,
порески закони, закони енергија, комуникације и послова
ње, школе и високо образовање.3 Управо је ово последње
било од пресудног значаја, због чега је Костарика привукла
инвеститоре, висок ниво техничке образованости и велики
број фирми које се баве електроником утицао је на дола
зак великог броја инвеститора, наводе аутори. Маркетинг и
брендирање места чине комплексан и целовит процес стра
тешког планирања и методолошко разумевање потрошача.
Након анализе окружења, сегментирање тржишта је најзна
чајнији процес стратешког маркетинга. Након тога, држава,
регија или дестинација одлучује на који начин ће се позици
онирати. Ефикасно позиционирање обезбеђује информације
2 Dašić, D., i dr. Gradski turizam u funkciji destinacijskog brendiranja, u:
Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, međunarodna konferencija 18, prir.
Papić, Lj. (2015), Čačak, str. 260.
3 Видети више: Dašić, D. i Radosavljević, N. (2014) Brendiranje ideja u
funkciji ekonomskog prosperiteta, FBIM Transactions, (2), str. 89-101.
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о каквом производу је реч, коме је намењен и како се може
упоредити са постојећим алтернативама. Закључак је да се
мора схватити да може проћи много година док се инвести
ције у области маркетинга и брендирања не исплате.
Воли Олинс и Џереми Хилдрет постављају питање у свом
раду Брендирање државе: јуче, данас, сутра, да ли је могу
ће користити исте технике у брендирању нација, производа
и компанија. Наводећи да брендирање државе није исто што
и брендирање компаније, тврде да људи могу бити моти
висани, инспирисани и вођени на исти начин, уз примену
истих техника. Шпанија и Аустралија, које су истовремено
успеле да значајно побољшају имиџ нације, истовремено су
изградиле веома велики број брендова у својим земљама.4
Као централно питање у раду, намеће се проблематика ЕУ
и како наговорити милијарду Европљана различитих нацио
налности да се емотивно идентификују са Европом? Поред
одређених својих ставова и идеја, аутори као позитивне при
мере наводе Индију и САД. Индија има 28 држава и најмање
14 главних језика, који се међусобно разликују, где се деша
ва да људи из различитих индијских држава не могу да чита
ју писмо оних других, мноштво религијских група, Кашмир,
велике разлике између сиромашних и богатих.... како онда
Индија успева да се одржи? Аутори наводе неке од разло
га. Идеја о Индији развијала се на унутрашњем и на споља
шњем нивоу. Страх од других, спољашњих непријaтеља ује
дињује нацију (мисли се на Пакистан и Кину). Друга ствар
је понос на државна достигнућа, нуклерна сила, економи
ја у експанзији, јака армија, морнарица, ваздухопловство и
слично. Када се ради о САД, аутори за почињу питањем,
шта је то заједничко за Хаваје и Мејн, којима је једина за
једничка карактеристика то што се и једни и други сматрају
Американцима и како Европа из овог примера може нешто
да научи. САД су државни идентитет развијали органски,
државна достигнућа, стални пораст животног стандарда,
спортска достигнућа и слично утицала су на стварање јаког
бренда Америка. Што се тиче ЕУ, након ова два позитивна
примера Индије и САД, аутори дају многобројна решења а
оно се може сажети у једну реченицу: „Ускладити заједнич
ки идентитет у којем је европејство истакнутије од њихове
националности”.5

4 Дашић, Д. (2013) Брендирање држава и нација, Култура бр. 139,
Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 396-415.
5 Видети више: Casells, M. (2002) Moć identiteta, Zagreb: Golden marketing,
str. 15-73.
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II
У другом делу овог зборника сви наслови почињу са реч
ју „изазови”, што само по себи говори да се данас процес
брендирања дестинација суочава са великим проблемима
и изазовима. Етички изазов је наслов првог рада, а аутор
је Кејт Дајни. Етичко промовисање и изградња производа и
услуга кључна је маркетинг активност, где се углавном ми
сли само на промоцију и на то, да је то једини аспект мар
кетинга. Како се спектар промотивних техника проширује,
расте потреба за координисањем порука и њиховом егзеку
цијом.6 У раду се наводи да су етички изазови у брендирању
дестинације, бројни и широко распрострањени, настају пр
венствено због бескрајног броја група и појединаца који ле
гитимно захтевају да учествују у брендирању дестинације,
често ватрено заступајући уверења и ставове о начинима на
који брендом дестинације треба или не треба да се управља.
Неопходност етичког понашања, императив је који намеће и
потребу примене маркетинга као стратешки важног питања
за одрживи развој. Брендирање дестинације за некога пред
ставља експлоатацијски процес којим је богатство културе
и историје неког подручја сведено на статус потрошне робе.
Управљање брендом дестинације захтева поштовање локал
не културе и подстиче учешће локалних становника. У том
смислу, веома је важна улога људи који управљају брендом
места, јер, брендирање се најефикасније спроводи када за
интересоване стране заједно испланирају и управљају сво
јим инвестицијама и креирају доживљај свог места онако
како би желели да га прихвате посетиоци. Значај заједнич
ког лидерства управо се обрађује у наредном раду Изазо
ви лидерства, Малколм Алана. Узевши у обзир да је бренд
места много комплекснији него бренд производа, услуга и
друго, јер представља мешавину бројних елемената, понуда
и искустава, објеката и услуга (од којих су многе међу собом
конкуренција), лидерство и патртнерство су све значајнији
за развој бренда места. То је значајно колико и историја тог
места, култура, инвестиције, пословање, архитектура, жи
вотна средина, квалитет образовања и становништво, а нај
већи изазов у том процесу је да ли ће јавни сектор бити во
љан да дели моћ са лидерима заједница и компанија.
Са све јачом конкуренцијом, сазнањем да многе дестинаци
је могу веома лако и брзо бити „замењене” другим, атрак
тивнијим и пожељнијим дестинацијама, јавља се потреба за
удруживањем или сарадњом. Потреба да се „сарађује”, „фор
6 Дашић, Д. (2014) Етички аспекти маркетинг микса непрофитних орга
низација, Пословна економија, бр. 2/2014, стр. 315-330.
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мира партнерство” или „послује заједно” тема је наредног
рада, Изазови пртнерства, Алан Фајл. Партнерски приступ
менаџменту дестинација доноси бројне користи. На пример,
често се умањује ризик услед већег броја актера, повећава
међусобна повезаност унутар једне дестинације и између
више дестинација, јер се могу ефикасно и делотворно раз
мењивати ресурси ради заједничке користи. Дестинацион
а
партнерства, осим што помажу и у супростављању посред
ничким агенцијама на периферним локацијама, омогућавају
проширивање простора једне дестинације. Она такође могу
да помогну у борби против стандардизације у индустрији
коришћењем иновативних сарадничких маркетиншких кам
пања и обезбеде потенцијал за развој система за резервације
широм дестинације, као и двосмерни дијалог са корисници
ма преко технолошке сарадње. Скандинавски Оресунд (Ore
sund) регион често је спомињан као пример успешне приме
не маркетинга места, сарадње две дестинације, где државне
границе нису биле никаква препрека, већ предност. Овај ре
гион је састављен од два раније независна региона, једног у
Данској а другог у Шведској. Паралелно са успостављањем
новог региона вршено је његово брендирање, кроз једин
ствене симболе и логотипе, фокусиране на концепт марке
тинга места, регистрован заштитни знак, као и креирање
Оресунд дана и догађаја. На овај начин креир ан је добар
бренд који може успешно да парира осталим регијама у ЕУ,
који се фокусирао на три кључна сегмента: развој фирми из
области медицинске технологије, туристички аспект и ква
литет живота становника.7 Упркос оваквим, и многобројним
примерима добре сарадње у самом раду, аутор напомиње да
партнерство међу дестинацијама није широко распростра
њено наводећи неке од разлога: неповерење и сумњичавост
партнера, неспособност разних сектора унутар дестинаци
је, међуљудски разлози, незаинтересованост престижних
7 И код нас постоје сличне идеје, попут иницијативе за спајање Зајечар
ског и Борског округа, односно да се формира Тимочки регион, што би
свакако смањило трошкове администрације и привукло нове инвести
ције. Од два слаба округа направио би се јак регион чији би админи
стративни центар био Зајечар, а индустријски Бор. По узору на Оре
сунд регион Шумадијски и Расински округ (не само они) имају сјајне
услове да планирањем и развојем специфичних видова туризма (сеоски,
здравствени и сл.) започне са озбиљним дестинацијским брендирањем.
Овакав приступ, с једне стране, зауставио би демографско пражњење
великог дела територије Србије, нарочито у недовољно развијеним кра
јевима, док с друге стране, у развијеним подручјима, у већим градовима
и регион
 алним центрима, решио би проблем претеране концентрације
становништва; Дашић, Д. Регионализација у функцији одрживог и рав
номерног развоја Србије, у: Наука и слобода, зборник радова, књига 9,
том 2/2, (2015), Универзитет Источно Сарајево, Филозофски факултет
Пале, стр. 1115.
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дестинација за партнерство, надметање општинских власти
и слично.
Први циљ кампања брендирања је било утврђивање ау
тентичности на основу њеног порекла. Искуства бројних
европских градова доказују да градови са идентитетом и
културним достојанством далеко више привлаче од нагло
модернизованих и трансформисаних старих градова са
архитектуром по савременој безличној рецептури. У том
смислу, рад Изазов аутентичности. Серен Бул Хорнскова,
разматра значај изграђеног окружења и питање естетике у
оквиру дебате о конкурентности градова. Као оквир упра
вљања дизајном града аутор наводи следеће елементе: то
пографија града, општи утисак, представљање и менаџмент.
Аутор у закључку констатује да је данас конкуренција изме
ђу градова веома велика. Снажан градски бренд је значај
но оружје за максимално изношење квалитета једног града.
Управо зато, циљ управљања изгледом града јесте повећање
конкурентности, тиме што ће се дизајн тог града издвојити
и разликовати од других.
Изазов тона комуникације, Роџер Прајд, поред разматрања
стратегије промовисања и расправе о туристичким брендо
вима, у главним цртама приказује контекст велшког бренда
и разматра шта се жели постићи брендирањем Велса. Аутор
наводи да се истраживањем открило, да се перцепција Вел
са веома разликује између оних који су тамо провели одмор
и оних који нису посетили ово место. Они који су посети
ли место своју перцепцију базирају на основу искуства, а
они који нису, на основу медијских прича о мањим теро
ристичким нападима, турбуленцијама у области индустрије,
нарочито у рударству, што асоцира на тешку индустрију. У
вези с тим, одлучено је да у брендирању Велса у првој фа
зи, суштински елементи буду гостољубивост (Human Pla
ce) и прави људи (Real People). Поред туризма, друга важна
спољна маркетиншка активност Велса била је усмерена на
представљање Велса као локације пожељне за стране ди
ректне инвестиције. Аутор наводи, да су решења за брен
дирање Велса која су он и његов тим у то време разрадили,
функцион
 исала, али да је пред њима и даље пуно посла. Као
наредне кораке наводи развијање јасне приче о бренду, како
би он постао јаснији, приступачнији и разумљивији за све
актере. Као и све добре приче, прича о Велсу мора бити ис
причана на добар начин. Управо зато, тон комуникације има
веома значајну улогу, јер је на тај начин могуће заинтересо
вати велики број људи да буде уопште заинтересован да чује
причу о Велсу, а самим тим и нешто предузме.
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За савремено друштво се са правом може рећи да је и ме
дијско друштво, схваћено као систем небројаних комуни
кацијских веза и интеракцијама које се успостављају међу
његовим члановима. Традиционални медији добили су кон
куренцију на друштвеним мрежама, а брзи пренос Интер
нетом представља велики изазов за оне чији је донедавно,
ексклузивни посао, био да информишу јавност.8 Стил жи
вљења у информатичком добу уз који стасавају младе ге
нерације, уводи нове међуодносе у простор који нас окру
жује. Интернет нуди туристичким дестинацијама нов про
стор за пласирање информација а Интернет презентације,
стварају услове за адекватну интерпретацију релацијског
простора локалне заједнице, исказујући релације између
човека и простора, причају приче о простору и дочаравају
„дух места” који презентују. „Српски туризам пати од не
препознатљивости на туристичкој мапи, с једне стране, због
слабе куповне моћи домаћег становништва, с друге, због
недовољне и недовољно добре и неинтегрисане промоције
наших туристичких потенцијала. То потврђује и податак да
број заступљених фотографија наших бања на сајту Google
Earth, шест пута je мањи у односу на бање у Словенији и
Аустрији”.9 Управо у раду Изазови дигитализације, Џона
Манроа и Бетана Риџардса, тврди се, да се дигитални ка
нали великом брзином развијају и да више не представљају
„нови” медиј. Аутори наводе многобројне инструменте или
помагала и технологије у области туризма, наводећи да је
блоговање постало синоним за интернет и прихвата се као
изузетно значајан фактор за сферу путовања и туризма. Ми
кроблоговање се идентификује као моћна претраживачка
машина у реалном времену10 у којој се може одмах присту
пити и у тренутку ускладити и задовољити интересовања
и специфичне потребе клијената. Као општи закључак, мо
же се извести, да Интернет омогућује истински сарадничко
окружење, а да брендирање дестинација преко Интернета
постаје све компликованије и сложеније. „Изазов се са
стоји у томе да се нађе начин да дестинација оснажи своје

8 Дашић, Д. и Стаменковић, Ј. Масмедији у функцији глобализације ми
ра, у: Допринос наук е друштву у транзицији, зборник радова II том,
(ур) Вејновић, Д., Мацановић, Н. и Лалић, В. (2015) Европски дефен
дологија центар, XII, Бања Лука, стр. 921-934.
9 Дашић, Д. (2013) Зелени брендови Хомоља у функцији одрживог раз
воја и дестинацијског брендирања, Митолошки зборник Рача, бр. 30,
стр. 351-371.
10 О овоме видети више: Meerman, S. D. (2011) Marketing & PR : u stvarnom
vremenu, Zagreb: Denona d. o. o.
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ресурсе и мобилише их како би организација испунила своје
маркетиншке циљеве”. 11
Када је у питању праћење и мерење снаге бренда места, тј
рангирања дестинација постоје многобројне контраверзе и
мањкавости, а добијени резултати морају се интерпретира
ти пажљиво и критички. Један од првих, зачетник рангира
ња брендова места је Anholt-GfK Roper Nation Brand Index.
Почео је са радом 2005. године и извештај је презентован
четири пута годишње, а данас само једном јер се схватило
да се резултати не мењају довољно брзо, не испуњавају свр
ху и не оправдавају трошкове анкетирања више од 20.000
људи у 20 различитих земаља. Опасност од примене једног
непоуз даног метода рангирања је двострука: пружа лажан
осећај поуз даности и нуди погрешну алтернативу за неке
боље приступе12, наводи се у раду Изазов мерења, аутора
Џереми Хилдрета. Колико су покушаји да се процени општи
имиџ једног места, или упоређивање имиџа различитих ме
ста, немогући, аутор наводи следеће пример. Future Brand13
обједињује глобално-квантитативне анкете, мишљења екс
перата, и статистичке податке из других извора као што су:
резултати анкетирања асоцијација које повезују неку земљу
с одређеним одликама, намерама да се она посети, блиско
сти и свести у посетама о прошлости.... Такође, статистика
укључује и податке о увозу и извозу, стопи криминала, кур
су монете, издацима за брзу храну по глави становника (?),
стопи развоја и друго што само говори о средствима којима
располаже једна земља, уместо о томе како је доживљавају
посетиоци. Као што можемо видети из свега досада наве
деног, постоје бројни начини мерења вредности или имиџа
марке, а у једном истраживању идентификовано је чак 26
различитих мерења вредности марки која се веома разлику
ју.14 Уколико су те процене у сврху помоћи да место постане
11 Manro, Dž. i Ričards, B. Izazovi digitalizacije, u: Destinacija kao brend:
upravljanje reputacijom mesta, priredili Morgan, N., Pričard, A. i Prajd, R.
(2015), Beog rad: Clio, str. 175.
12 Један од најпрегледнијих и најцењенијих статистичких прегледа у свету
је свакако рангирање Human Development Index, које је обухватило 187
земаља. Србија је за 2014. годину на 77 месту, испред Македоније, Ал
баније и БиХ. Међутим, за овако лошу позицију при евалуацији наше
земље смо и ми сами криви... Србија одређене податке шаље без пода
така за Косово, а када се ради коначна калкулација, уместо 7,2 милиона
становника, узима се у обзир 9,5 милиона; Дашић, Д. (2015) Ребренди
рање Србије – мит или стварност, Трећи програм РТС.
13 Индекс државних брендова од 2006. године спроводи се једном го
дишње.
14 Дашић, Д. (2013) Етички аспекти различитих видова брендирања са
освртом на међузависност посебних видова брендирања, докторска
дисертација, Београд, Алфа универзитет, стр. 154.
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боље или постоји истинска морална намера, онда су поврат
не информације вредне.
У последњем раду другог дела Будући изазови, Ијан Јоу
мен и Ина Макман-Бити, као што и сам наслов рада гово
ри, разматрају будуће изазове у брендирању дестинација.
Они такође тврде, да моћ друштвених медија подразумева
да данашњи туриста може тренутно да исприча целом свету
о вашој дестинацији преко Јутјуба или Фејсбука. Занимљи
ва су и њихова „четири сценарија” (Брак, Герила, Жаљење
и Тајна) будућности брендирања дестинација, базирана на
две основне покретачке силе: улога поверења и развој одно
са. Аутори набрајају многобројне изазове са којима ће се у
будућности суочити дестинације, као што су поверење, кон
куренција, културни капитал, односи и лојалност, познате
личности... Узевши у обзир наведено, аутори сматрају као
најподеснији сценарио Брак (поверење, прича о бренду, ква
литет, веза са туристом, независност и интегритет и проак
тивност), објашњавајући га и упоређујући са филмом Мел
Гибсона „Шта жене желе”, очито алудирајући на способ
ност да се туристима читају мисли и на тај начин доносе ис
правне одлуке. Тај сценарио, представља процес налажења
правих партнера, утврђивања шта они желе, проактивно де
ловање, љубав и емотивна повезаност. Каква год да је будућ
ност дестинационих брендова, брак није „лежај од ружа”
и захтева инвестирање, коминикацију, време и поверење,
закључују аутори.

III
Први рад у трећем делу Студије случаја брендова дести
нација, носи назив Брендирање и приступ акредитовања:
Сингапур, аутора Ча Сенг Оија (Can-Seng Oi). Аутор тврди
да се брендом одређене дестинације жели фокусирати па
жња људи на то место, а то је лакше рећи него остварити. У
анализи брендирања Сингапура наглашава се аспект стра
тегије акредитовања. На првом нивоу користе се корисне и
популарне манифестације које то место већ има и уз повези
вање дестинације са славним личностима изграђује се свест
и доносе приче15.Причање прича је постало све значајније у
корпоративном животу. Као концепт, оно је чак и у дебати,
15 Без обзира на то, поједини маркетари и даље не схватају важност прича
и анегдота о бренду, чињеници да причање прича у индустријском кон
тексту, заиста може да дâ резултате и даље није прихваћена. Занимљиве
и позитивне приче и анегдоте из живота компаније или производа, лако
се преносе на крајње потрошаче и најширу јавност. Добре приче се по
том нашироко препричавају. Ако заиста желите да ваш бренд буде посе
бан, морате имати причу, неку врсту легенде, на пример, о томе како сте
почели.
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како ће се обликовати бренд у будућности, освојило добру
стартну позицију.16 Популарне манифестације одају призна
ње и дају кредибилитет једној дестинацији на више нивоа.
Како аутор истиче, трансформацијом бивше мале колоније
Британије у ефикасан пословни и финансијски град, Син
гапур ужива имиџ „досадне земље”. Управо зато, након што
су ауто трке забрањене 1973, поново је 2008. године одржа
на прва ноћна трка Ф1, која је гламурозна и привлачи велики
број славних личности. Године 2010 град је отворио и прва
казина у стилу Лас Вегаса, која на неки начин шаљу поруку
да у граду „није баш све строго уређено”. Други ниво акреди
товања користи глобално познате и брендиране туристичке
дестинације, како би се дестинација учинила примамљивом.
Гугенхајмов музеј у Билбау, изменио је привреду тог града
и читаве регије. Иновативна архитектура ове зграде толико
је јединствена, привлачна и задивљујућа да је сам пројекат
независно од музејске поставке постао својеврсна атракци
ја. Од четири милиона посетилаца из целога света који сва
ке године обиђу ову невероватну грађевину од закривљених
светлуцавих плоча (у питању је титанијум), најмање 40 од
сто каже да највише долазе да би доживели ово јединствено
архитектонско дело. Оно што овај музеј издваја и чини га
тако успешним јесте што је, успео да оствари свој емоцио
нални циљ, да хипнотише људе.17 Трећи ниво односи се на
манифестације и атракције које још нису „брендиране”.
Рад Брендирање нове дестинације: Абу Даби, Шине Ве
ствуд, бави се стратешким креирањем потпуно новог све
обухватног бренда, а као пример користи град Абу Даби.
Иако сигурно најпознатији бренд у региону, највише за
хваљујући „4S- туризму” (sand, sun, sea, shopping – песак,
сунце, море и шопинг), 2007. године је оформљен OBAD18
са циљем да развија и штити бренд који ће утврдити бренд
Абу Дабија, који располаже огромним финансијским ре
сурсима, за изградњу спектакуларних објеката и подршком
владе холистичком брендирању града.
Брендирање дестинације засновано на позитивном утицају
на здравље је релативно нова стратегија у којој се маркетинг
16 Дашић, Д. (2014) Етички аспекти елемената бренд микса, Култура поли
са, год. XI бр. 25, стр. 175.
17 Gobe, M. (2006) Emocionalno brendiranje - nova paradigma povezivanja
brendova sa ljudima, Beograd: Mass Media International, str. 117.
18 Државно тело чија је дужност да пружи неодољивог и доследног брен
да Абу Дабија који оличава визију будућности Емирата и поштовање
културе, наслеђа и традиције; Vestvud, Š. Brendiranje nove destinacije:
Abu Dabi, u: Destinacija kao brend: upravljanje reputacijom mesta, priredili
Morgan, N., Pričard, A. i Prajd, R. (2015), Beograd: Clio, str. 242.
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стратегија прилагођава тако да комуницира вредности веза
не за здравље. Она укључује, не само нутритивне и здрав
ствене изјаве, него и употребу познатих брендова којима се
може веровати. Управо у раду „Брендови градова и тури
зам окренут специфичним интересовањима: Макао”, аутора
Синдиа Лема и Кларе Леи, наглашава се тржишни потенци
јал Макаоа за промену садашње позиције града казина, ка
ко би се уважила његова репутација у области медицинског
туризма. Уз препоруку да Макао не би требао да изгуби по
тенцијал за развој овог вида турзма, као највеће конкурен
те у медицинском туризму Макаоа идентификују Хонгконг,
Тајланд и Сингапур.
Репозицион ирање бренда града и догађања: Милано, Ману
ела Де Карла и Франческа Ди Анђела, говори о томе, да и
у случају изостанка подршке државе, могуће је да се један
град етабилира као међународна дестинација, што је управо
случај града Милана. У раду се разматрају слабости позици
онирања града, са нагласком да је као први корак у ребрен
дирању, био формирање стратешке визије репозиционирања
града и идентификација суштинских вредности Милана и
његовог историјског и културног наслеђа. Туризам је стра
тешка активност Милана и у том смислу истакнута је кан
дидатура за домаћина EXPO 2015, светску изложбу чија је
тема „Храна за планету, енергија за живот”. Милано је са 86
гласова победио Измир и претпоставке су да ће овај догађај
привући 21 милион посетилаца, где се очекује да 27% буду
из иностранства.
Филмска индустрија је у савременим условима један од вео
ма значајних видова брендирања нација и држава. Уз помоћ
„холивудских” продукција могуће је једну нацију позитивно
или негативно представити остатку света, али и повећати
интересовање туриста за одређене дестинације које су при
казане у комерцијалним филмовима.19 У раду Брендирање и
могућности које пружају филмови: Аустралија, Бил Бејке
ра, износи се тврдња, да је посета одређеним дестинацијама
извеснија уколико се та дестинација прикаже у филмови
ма. Као пример наводи филм „Крокодил Данди“ или филм
„Аустралија” који је видело преко 23 милиона људи широм
света. Сматра se да ће холистички приступ брендирању уз
дистрибуцију филмова, резултирати повећањем броја по
сета Аустралији. Филм се може користити и у друге сврхе,
па тако „Врхунско оружје” (Top Gun) који је, и у СФРЈ, ме
ђу пилотима постао узор по питању стила протагониста, а
19 Дашић, Д. (2015) Кинематографија у функцији стварања негативних
стереотипа о Србима, Социолошки преглед, вол. XLIX, бр. 1, стр. 25–46.
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лансиран је у тренутку опадања популарности Беле куће и
интересовања за војску САД. Филм је био прави хит, а глав
ну улогу је играо тадашњи идол тинејџера у САД и широм
света – Том Круз. Интересовање за војску САД је скочило,
нарочито за авијацију.20
Изван Немачке и Јужне Африке, Намибија је била релатив
но непозната и перципирана као земља конфликта, насиља,
несигурности, заразе, глади и сл. У раду Брендирање, но
сиоц и и интеграција: Намибија, Том Банкл, објашњава ка
ко је једна земља, позната по својој турбулентној историји,
2007. године престигла свог великог суседа Јужну Африку и
постала једна од најпопуларнијих туристичких дестинација
у Африци. Констатујући да су посетиоци или заљубљени у
Намибију или је мрзе, наводи три кључна корака у њеном
брендирању: усресређеност на препознатљивост бренда,
ангажовање свих заинтересованих група у процесу бренди
рања и интегрисана маркетиншка комуникација ка остатку
света. Наводећи да је брендирање Намибије извршено гото
во у „лабораторијским” условима, презентују се истражива
ња професион
 алних агенција ангажованих у Енглеској, Не
мачкој и Јужној Африци. Испитаници су нпр. на питање о
предностима Намибије одговарали: величанствени пејзажи,
тишина, мир, слаба насељеност, дивља природа, безбедност
и сл. На основу тих истраживања дошло се до кључних са
знања која су чинила срж или концепт намибијског бренда:
„недирнута”, „бескрајна”, „духовна” и „мистична”. Уз кон
статацију аутора да треба прихватити да за поједине људе
ваша дестинација никада неће бити привлачна, наводи да је
Намибија за туристе који су сналажљиви, независни, жељ
ни изазова, пуни самопоуздања, за које је Намибија више
доживљај него место.
Рад Брендирање, имиџ дестинације и позицион ирање: Сан
Антонио, Џонатан Деја, пружа свеобухватан преглед ком
поненти ефикасне кампање брендирања. Схвативши да је
брендирање дестинације много више од маркетиншке ко
муникације, створен је флексибилан бренд који је омогућио
позицион
 ирање на различитим циљним тржиштима, домаће
и међународно, тржиште одмора, тржиште конгресног ту
ризма… Такође, сваки елемент маркетиншке комуникаци
је био је интегрисан у бренд Сан Антонио, чији је резул
тат идентитет бренда на четири основна елемента: Људи,
Понос, Страст и Обећање.

20 Дашић, Д. (2014) Ребрендирање војске Србије, Војно дело, јесен 3/2014,
стр. 203
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Имиџ државе у великој мери утиче на туризам, тј. посеће
ност туриста одређеним дестинацијама тој земљи. Самим
тим, све туристички развијене земље и оне које то настоје
да постану јако воде рачуна о побољшавању имиџа. Управо
због тога једн
 о од најзначајнијих подручја дестинацијског
менаџмента јесте истраживање и креирање имиџа дестина
ције. У раду Бренд и идентитет државе: Словенија, Маја
Конечник Рузијер, наводе се два аспекта која су одиграла
одлучујућу улогу у брендирању Словеније: њена историја
(иако је нова држава) и њена богата географска, историјска
и културна разноликост. Иако је почетни циљ равоја бренда
био представљање визуелних елемената логотипа и слогана,
попут I Feel Slovenia аутор овог текста закључује, да би се
брендирање успешно спровело неопходно је: континуит ет,
политичка воља и подршка свих грађана Словеније.
Када људи размишљају о градовима, обично то чине из
практичне перспективе, усресређујући се на питања као што
су клима, превоз и промет, трошкове живота, рекреацијске
и спортске објекте, ред и закон и на крају, културни живот
града. У раду Брендирање дестинација и урбани лексикон:
Лондон, Њујорк и Барселона, Розане Витело и Маркус Вил
кокса, тврди се, да богатство културе одређене дестинације
може увек изнова да заинтересује и локално становништво
и туристе. Иако се данас идентификују различита подручја
истраживања градског туризма, научна интеграција нужна
је полазна основа у усмеравању развоја града. Урбани цен
три постали су најзначајнија туристичка одредишта Европе.
У већини градова смештене су националне културне уста
нове, универзитети и научни центри, центри уметности, ар
хитектуре и др.
Политичка нестабилност веома негативно утиче на туризам
једне земље и одвраћање на потенцијалне посетиоце. Ве
лики губици које је претрпела бивша Југославија, само је
један од многобројних примера. Фундаменталистичко наси
ље у Кашмиру и недавна политичка нестабилност у Египту
имали су за последицу поновну процену тих дестинација од
стране влада и пружаоца и конзумента туристичких услу
га, као и финансијска нестабилност Грчке и страх од про
теста, несташица нафтних деривата и слично, сигурно су
негативно утицали на туризам. У раду Брендирање земље са
бурном прошлошћу: Северна Ирска, Мајкл Гулд, наводи да
је Северна Ирска применила једну стратегију за брендира
ње-ван земље, на тржиштима приврженим Ирској, предста
вљајући своје „ирско лице”, док је „британско лице”, пред
стављала на тржиштима наклоњеним Великој Британији.
Политичка подршка и снажно вођство са највиших нивоа у
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јавном и приватном сектору су били кључни за преношење
конзистентне и координисане поруке о Северној Ирској.
Развој стратегије позиционирања брендова се понекад сма
тра најважнијом дисциплином у управљању брендом. То
дословно значи, позиционирати свој бренд у свести купаца
да би се изазвале одређене жељене асоцијације у односу на
конкурентске брендове. Међутим, тржиште је „живо” и под
ложно је променама, тако да се једном позиционирани про
извод или услуга мора наново позиционирати. Репозицио
нирање је начин на који мењамо перцепцију, било перцеп
цију о нама самима или о нашим конкурентима. Многоброј
ни терористички напади који су се одиграли у Јерусалиму, у
великој мери смањили су број туриста који обилазе ово ме
сто. Рад Репозиционирање брендова дестинација у кризним
временима: Јерусалим, Јорама Миткија (Joram Mitki), Рама
Херштајна (Ram Herstein), Еугена Јафеа (Eugen Jafe), поку
шава да дâ одговор, на који начин брендирати дестинацију и
након оваквих догађаја.
И на крају, последњи рад у зборнику је рад приређивача
Епилог: Туризам и репутација места у нестабилним тр
жишним условима. Као што и сам наслов говори, у раду се
резимирају кључне поруке овог зборника и разматра упра
вљање репутацијом дестинација и уопште карактеристика
ма туризма. У чланку овог обима није било могуће детаљно
изложити свеоб
 ухватну анализу сваког од укупно двадесет
пет обрађених радова. Оно што је јасно, је, да су приређи
вачи овог зборника обогатили и заокружили научна сазнања
о брендирању дестинација. У том смислу, зборник се може
третирати као изузетно вредно штиво не само у контексту
дестинацијског брендирања, него и за све оне који су заин
тересовани за проучавање и разумевање појма брендирања.
Општи је закључак да, у готово свим радовима се наглашава
потреба и неопходност интегрисане маркетиншке комуни
кације и холистичког приступа брендирања дестинација. Та
кође, наглашен је и однос културе и брендирања са поруком
да управљање репутацијом дестинација заслужује већу па
жњу научника и практичара. Начин на који заинтересоване
групе виде и осећају одређено место у великој мери утиче
на одлуке, понашање и поступке у вези са тим местом. Ме
ђутим, маркетинг и брендирање места подразумевају више
од логоа и слогана, то је комплексан и целовит процес стра
тешког планирања који захтева методолошко разумевање
понашања потрошача у циљу формирања и презентовања
својих вредности ефикасније него што то чине конкуренти.
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CITY AND / OR DESTINATION BRANDING
Abstract
This paper presents some observations about the book “Destination
Brands – Managing Place Reputation”, edited by Nigel Morgan,
Annette Pritchard and Roger Pride. It also exposes and comments on
different aspects of this book which is so far the most complete and
comprehensive work on the topic of destination branding translated
into the Serbian language. Cities, regions, states, nations and even
whole continents are actively competing in promoting destinations
(through various integrated marketing communication channels)
– all to the end of developing positive associations with a particular
destination to be visited. A country image has a profound effect on
tourism, i. e. tourist visits to certain destinations. Since the image is
considered as one of the key factors in the decision of tourists to visit a
destination, its importance in the tourism industry is huge. Therefore,
all the touristically developed countries and those that aspire to become
so, care a lot about improving their image. This is why one of the most
important areas of research is the destination management and the
creation of a destination image. Many authors in the field of destination
branding present various methods to evaluate the possibilities of
certain cities to become brand names. In essence, these methods do not
differ much and are reduced to the following segments: infrastructure
development (land, rail, waterway and air transport), rich historical
heritage, natural environment, education, cultural and sports facilities,
urban infrastructure, municipal environmental conditions etc. The
holistic branding means that everything, from the trademark, through
design, to the implementation of marketing programs, processes and
activities is seen as permeable and interconnected. Holistic marketing
and holistic brand management recognize that “everything matters”.
Relationship marketing, integrated marketing, internal marketing and
marketing of corporate social responsibility are the components of
holistic marketing.
Key words: branding, destination branding, tourism, ethics
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Слободанка Ракић Шефер, У моме врту,
уље на платну, 90x35 цм, 2007.

УПУТСТВО

РАДОВИ
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА
УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног
научног одбора категоризован од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику:
1.1. путем УСБ уређаја;
1.2. слањем на е-mail адресу: kultura@zaprokul.org.rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама,
кључним речима (4 до 7 речи на српском и 4 до 7 речи на
енглеском језику) и сажетком на српском језику (до 150
речи).
2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на
енглеском језику (до 300 речи).
2.3. Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) са
назначеним местима на која би требало да дођу илустрације.
Примају се само црно-беле илустрације или које су
препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату
(до 7). Обавезно навести порекло илустрација.
2.4. Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година
рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног аутора
у централној бази података Народне библиотеке Србије и у
складу са тим одређивања УДК броја чланка у часопису),
поштанска адреса, број мобилног телефона, е-mail адреса,
афилијација (наводи се пун, званични назив и седиште
установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој
је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама
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наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију,
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница,
укључујући графиконе и илустрације.
3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних
страница.
3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим.
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента
и да се фокусира на саму аргументацију. Редакција
задржава право да после објављивања полемичког текста и
одговора, без посебног образложења, опонентима ускрати
објављивање следећег круга полемике.
3.4. Текстови који се достављају на објављивање часопису
Култура подлежу антиплагијат контроли коју врши
Центар за евалуацију у образовању и науци – ЦЕОН. Поред
тога, од аутора се тражи дигитализована изјава са потписом
којом гарантује да је текст који је доставио оригиналан.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег.
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда
Single.
4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и
кључне речи на српском.
4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је
чланак настао, као и назив институције која је финансирала
пројекат или програм.
4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања
оригинала.
4.5. Библиографске референце у фуснотама и литератури
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Ако је
литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце
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у напоменама и списку литературе треба да буду наведене
ћирилицом, ако су штампане латиницом, онда треба да буду
наведене латиницoм. Цитати и позивање на литературу у
фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе
на крају текста.

5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.

Систем навођења:
5.1. Монографије:
Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача,
страна.
Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд:
Нолит, стр. 45.
5.2 Периодика:
Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка,
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања:
Назив издавача, страна.
Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици,
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 146.
5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и
слично:
Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив),
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања),
Место издања: Назив издавача, страна.
Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског
понашања у градској средини, у: Социологија града,
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и
наставна средства, стр. 150.
5.4. У случају издања на страним језицима:
Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо глагола
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds.
(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице
,,стр.” користи се енглески термин p.
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Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.
5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:
Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив),
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација),
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег
универзитета, Место издања, страна.
Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије,
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у
Београду, Београд, стр. 120.
5.6. Текстови из дневних листова:
Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста,
Назив дневног листа (курзив), страна.
Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима,
Политика, стр. 15.
*Ако је аутор текста непознат ставити аноним. Пример:
Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти о
савременој архитектури, Време.
5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује
српском речи Исто.
Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици,
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 147.
Исто, стр. 148.
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5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне
фусноте) скраћује са нав. дело.
Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.
5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет
издања, датум постављања или последње измене (update)
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања
до цитиране стране.
Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids”, 27. june 2004.,
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html
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