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САША РАДОЈЧИЋ

УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
МАСКА И МАСКИРАЊЕ
Феномен маске и маскирања незаобилазан је у разматрању
идентитетског говора и праксе. Маскира се онај ко жели да
се, бар привремено и у оквиру одређеног социјалног контек
ста, прикаже као неко други. Маском се симболички „стиче”
нови, другачији идентитет. Ја више нисам Ја.
Маска и маскирање су човеку познати још од архајских вре
мена. У магијским обредима носио је маску свог тотема или
се маскирао као ловина, не би ли племе имало више успе
ха у предстојећем лову. Старогрчко позориште користило је
маску као ознаку типичних ликова. Маскиране карневалске
поворке у средњем веку, изврћући уобичајене друштвене
односе, пружале су одушак од скученог живота. Све су то
такви начини понашања, којима онај ко се маскира ставља
свој „стварни” идентитет у заграде и приказује се у другом
светлу, као неко други.
Маскирање познаје и природни свет, у облицима мими
крије и камуфлаже. Животиња која зими добија крзно беле
боје биће мање приметна на снегу. Крила неких врста леп
тира обојена су тако да личе на крила веома опасних оса.
У првом случају, маскирање служи да се буде неприметан,
док у другом ефекти маскирања зависе, управо супротно, од
показивања.
Слично је и у човековом свету. Разбојник носи маску да би
прикрио свој идентитет. Дете ставља и показује маску у игри
улога; то чини и љубавник у еротској игри. Маска истовре
мено нешто скрива и нешто приказује – у оба случаја облике
личног идентитета.
Да ли скинути маску значи доћи до правог Ја – или до нове
маске? Уколико су у праву новије теорије које лични иден
титет схватају као нестабилан, мозаички изграђен од разли
читих улога које особа има у различитим контекстима, онда
маске не могу коначно да падну, и онда је свако помало и
било ко други. Маска нас опчињава и збуњује.
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Онај ко се маскира зна да се маскирао и да треба да измени
понашање у складу са маском. У томе лежи моменат прева
ре и завођења, али и претварање животног амбијента у по
зорницу, естетски ефекат. Али шта ако маска срасте с лицем
које је носи? Опстаје ли превара?
Маскирање је симболичка делатност. Отуда је могуће
„читати” га. Оно што предлажемо, јесте што разноврсније
читање маске и маскирања, као антрополошких константи
делатних у свим епохама и свим културама. Не да бисмо од
бацили маске или их заменили другим маскама. Уосталом, и
бити читалац је једна могућа маска.

Сања Филиповић, Лице(а), уље на платну, 50x70 цм, 2017.
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АРХЕТИП МАСКЕ
Сажетак: Маскирање није само антрополошки феномен јер иден
тичне мимикричне појаве у природи упућују на универзални жи
вотни принцип који се само на посебан начин потврдио и у човеко
вој социјалној, културној и духовној реалности. Добијајући не само
свој значај, већ и одговарајуће значење у тој реалности, маска је
архетипски израз људске тежње ка остварењу већег степена из
весности у познатом свету и померања његових постојећих гра
ница. Маскирање је постало начин преиспитивања могућности да
се буде други и другачији у процесу идентитетског самопотврђи
вања у којем је човек испољавао и своју сенку. Реалност виртуел
ног света доказује да скривање иза броја или лозинке пружа по
требну сигурност од агресије али и oмогућује тако маскираном
нападачу да испољи своју тамну природу и другима наноси штету
и чини зло.
Кључне речи: мимикрија, култура, хришћанство, религија,
архетип, лицемерје, виртуелно

Препознато и у мимикричним појавама у природи, маскира
ње је конкретизација принципа везаног за опстанак живих
бића који претходи човеку и његовом настојању да свесно
сакрије себе и своје лице да би се привремено заштитио и
приказао као други. Мотивисано осећањем угрожености и
потребом да се оствари жељена корист, маскирање има дугу
природну и културну прошлост. Прилагођавање свог изгле
да средини да би се смањила опасност од нападача, мими
крија је средство којом се користе и агресори да би лакше
дошли до плена. Развијено још у биљном и животињском
свету, скривање је било начин индивидуалног преживљава
ња и опстанка врсте, а фасцинантни примери њиховог пре
рушавања спадају у природно искуство уткано и у човекову
нагонску тежњу да привремено скрије себе и буде други.
Такво понашање у првобитним социјалним односима прет
ходи пракси стварања маски и маскирања, а траг тог еволу
тивног процеса изражен је и у потреби данашњег детета за
скривањем и приказивањем себе другачијим, пре откривања

13

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ
и добијања маске као реквизита игре. Сагледано, дакле, као
несвесна колективна форма која као наследна духовна ма
трица омогућује његово спонтано репродуковање, маски
рање проистиче из архетипске несвесне предиспозиције за
оваквим понашањем.1 У тежњи природе да се прикрива и
човековом настојању да је открива, садржана је и дубока
људска потреба да смешта своју природу иза маске њеног
културног преобликовања.

Потенцијал ирационалног
Иако се исказује и непосредним прагматичким ефектима,
основни и дубински мотив маскирања остаје тајанствен. Чо
век себи остаје непознат, а одговор на ту упитност је преи
спитивање могућности самоодређења. Скривајући своје, он
истиче друго лице, као израз потребе за потврђивањем дру
гог, непознатог дела себе. Свака маска актуализује ту могућ
ност његове другости, као другополности, или другодухов
ности, која не постоји као датост коју треба пронаћи у наив
ном схватању да би је требало само открити и спојити се са
тим недостајућим делом себе. Стављајући ритуално маску,
он привремено постаје други, али тај повремени одговор на
упитност идентитета проистиче из обрасца понављања чина
маскирања. Маском, заправо, он не преиспитује само своју
другост, већ првенствено могућност да то буде као одговор
на сталне промене у њему и свету око њега. Маскирањем се
истражује потенцијал другости, могућност његовог оства
рења у контексту потребе за претварањем и прерушавањем.
Маска је зато својеврстан магијски реквизит којим се насто
ји утицати на стварност задобијањем сагласности и накло
ности оног другог и непознатог за остварење сопствених
циљева.2 Њена конкретизација објављује укидање свих дру
гих идентитетских могућности за које она постаје симбол у
комуникацији са тајанственим силама природе.
Промене којима је изложен и које иницира, оцртавају увек
другачији свет али тек свестан своје могућности да га и сам
мења и ствара, човек помера реалност изван границе позна
тог. Пут овладавања тим непредвидивим аспектом реално
сти почиње искораком у непознато који није увек свестан и
промишљен чин, већ несвесно и нагонски започета авантура
са неизвесним исходом. У древном миту је исказана та ди
мензија човекове ирационалности која је у појединим окол
ностима моћнија од његове снаге да јој се одупре. Тако, на
1 Jung, K. G. (2003) Arhetipovi i kolektivno nesvesno, Beograd: Atos.
2 Jovanović, B. (2005) Magija maske, Bliskost dalekog, Novi Sad: Stylos,
str. 91.
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пример, упркос договору са Хадом, да се неће окретати за
Еуридиком док је не изведе из света мртвих, Орфеј пред са
мим излазом крши договор, осврће се за њом и у том трену
она заувек остаје у доњем свету. Ирационално у овом мит
ском песнику надвладало је рационалне разлоге да поштује
договор и правило света у којем се нашао, а његово окрета
ње да би пре времена видео своју жену имало је за после
дицу да је трајно изгуби. Идентично понашање изражено је
и у старозаветном миту о Адами и Еви, који упркос Божјој
забрани посежу за плодом са дрвета знања, због чега су про
терани из Раја. Ова казна је цена којом је плаћено знање,
односно свест о значењу како голотиње и потребе да се она
сакрије смоквиним лишћем, тако и читавог овог чина због
којег су потом покушали да се сакрију и од Бога.3
Једна од порука ових митова је да је несвесно јаче од свесног,
и да се вођен снагом ирационалног човек не мири са грани
цама постојећег света у којем је нашао извесност. Снажно и
дубоко мотивисан да прекорачи те границе и прекрши важе
ћа сакрализована правила и законе, чији су чувари највиши
ентитети, он то и чини без обзира на последице које битно
мењају његов дотадашњи живот. Суочен са том силом у се
би и изван себе, он комуницира са њом прикривајући своје
право лице, да би под маском као неко други лакше учинио
оно што не би урадио у оквиру свог познатог идентитета. У
том смислу маска, није само идеализована представа којом
се појединац представља пред другима, да би се показао бо
љим него што стварно јесте, већ и заштита свог лица, свог
идентитета, како би као други у групи маскираних чланова
неког тајног друштва, попут чланова Кју Кју клана, могао да
испољи своју латентну агресивност према другим.

Маскирани богови
Пројектујући динамику доживљеног процеса у реалност за
коју је осећао и веровао да постоји изван граница видљивог,
материјалног и чулно непосредно опипљивог света, човек
је и натприродним бићима придавао склоности за претва
рањем, прерушавањем и маскирањем. Те особине својстве
не су не само првобитним анимистичким духовима, већ и
потоњим натприродним ентитетима, паганским божанстви
ма и монотеистичким Боговима. У свом четворотомном ка
питалном делу под називом Маске Бога, утврђујући да мит
има карактеристичну метафизичку, космолошку, социлошку
и психолошку функцију, а да се изражава речју, обредом и
3 (1992) Прва књ. Мојсијева, Постање, 2, 7–10, Свето писмо Старога и
Новога завјета, Београд: Британско и инострано библијско друштво.
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сликом, Кембел сматра да многе слике Божије постоје као
његове маске јер у разним културама и традицијама оне са
мо скривају и откривају највишу стварност.4 Те различите
маске, говоре, у ствари, сличне приче о стварању света, ње
говој пропасти, смрти, васкрсењу, доласку Бога, а сви мито
ви потичу, у ствари, од једног мономита који варира у мно
штву верзија. У том контексту се и архетипски херој, познат
и раширен у традиционалним митологијама, испољава у
хиљадама ликова које као маске изражавају његова бројна
лица.
Јединствено осећање о наднаравном бићу изражено у мно
гим представама које се мењају, тематизовано је у митовима
о моћи преображаја и самих богова. Познато је, на пример,
Зевсово прерушавање у његовим љубавним авантурама, али
је врховни бог старогрчког пантеона био и сам жртва обма
не своје жене Хере која се претворила у неодољиву лепо
тицу. У старој српској религији постојало је и веровање да
се и највише божанство прерушава у обичне људе, путнике
који траже преноћиште. Једна од теорија гостопримства,5
заснива се на тумачењу епифаније и страху од негативних
последица уколико се маскираном богу не пружи коначи
ште. Скривен иза обичног путника или неугледног просјака,
бог под маском другог искушава појединце и установљу
је обичај гостопримства битан за људску комуникацију са
непознатим. Премда се у паганским религијама божанства
стално преображавају, одражавајући тиме начело природне
промене као начин постојања света, потоња монотеистичка
схватања утицала су на формирање представе о створеном
свету као статичном и непромењеном, а принцип промене је
везан за божјег супарника, ђавола, коме је својствено преру
шавање и маскирање.6 Ђаво се прикрива и приказује у не
ком другом облику којим тежи да искуша и обмане наивног.
Тим својим лукавствима само потврђује себе, јер је његово
име лукави, а молитвом тражи се од Бога помоћ за спас од
његовог супарника, лукавог демона.
Уколико је стварањем света потврдио себе, Бог је природом
исказао један аспект свог идентитета, па се она може сма
трати његовом маском која скрива његову суштину, његово
4 Campbell, J. (1960, 1962, 1964, 1968) The Masks of God, I – IV; I Primi
tive mithology; II Oriental mithology; III Occidental mithology; IV Creativ
mithology, London: Secker & Warburg.
5 Чајкановић, В. (1994) Гостопримство и теофанија, Студије из српске
религије и фолклора 1910–1924, Сабрана дела из српске религије и ми
тологије, књига прва, Београд: Српска књижевна задруга, Београдски
издавачко-графички завод, Просвета, Партенон.
6 Јовановић, Б. (2016) Антропологија зла, Београд: HERAed u, стр. 59-70.
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право лице, оличено у законима. И управо су ти закони оно
божанско у универзуму који се настоји открити. Трагање за
свеопштим законом је тражење Бога, чија је суштина недо
ступна човековом уму који је поима, према схватању Ва
силија Великог а потом и исихастичког учења израженог
у делима Григорија Паламе, само посредством божанских
енергија. Међутим, када је Бог постао човек, онда присут
ност суштине није је учинила и лакше спознатљивом. Пору
ка из Делфијског пророчишта: „Упознај самог себе” добила
је ново значење великог и тешко остварљивог циља скри
веног иза маске са којом се човек поистовећује у стварању
сопственог идентитета.

Празнично и театарско
У архаичном свету поистовећивање са другим ентитетом
из митске реалности одвија се у празничном амбијенту, под
дејством халуциногених средстава или опијата, уз ритам
игре и звук песме који учеснике доводе до транса. Празнич
на суспензија важећих социо-културних правила, омогућује
маскираним члановима заједнице да чине оно што до тада
није било допуштено. Током трајања празника, они се осло
бађају потиснутог, а сама заједница на тај начин неутралише
субверзивни набој који би је могао довести у питање. При
временим рушењем свог и преузимањем другог обличја ма
нифестује се колективни празнични принцип социјалног и
културног обнављања колектива. У време празника, када се
сви појединци маскирају, читава заједница, у ствари, ставља
своју празничну маску и постаје нешто друго, различито од
оног колектива у уобичајеном животу. Та пракса постоји и
у развијеним земљама, попут Швајцарске, у којој је током
трајања празника дозвољено и необично понашање међу
собног симболичког ударања гуменим чекићем праћено
узвицима: ми–ми.
Уобичајено је, дакле, да се током празника чланови колек
тива маскирају, макар то било само симболично, стављањем
неког знака на лицу. У оквиру празничне праксе онеобича
вања стварног, маскирање је било посебно значајно. У об
реду посвећеном Дионису, учесници свечаности су бојили
лице црвеним биљним соковима и прекривали га лишћем.
Карактеристично за дионизијске обреде, ношење маске је
везано за античке позоришне почетке. Позоришне маске,
персоне, направљене од коре дрвета, биле су битан чинилац
театра, јер су их глумци у Грчкој и Риму, носили током изво
ђења драме. Чланови хора у грчкој драми такође су носили
маске, јер је и хор био један од ликова повезан са радњом
и оличавао важећа традиционална друштвена схватања.
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Маске, како чланова хора, тако и богова и хероја, оличавале
су карактере ликова и имале своје дефинисане типске од
лике, лако препознатљиве и добро познате гледаоцима.
Маскирање и ношење маске није само физички чин, већ као
начин понашања израз психолошког стања, карактеристич
но стање свести у лиминалној фази неодр еђености, односно
прелаза из једног у друго стање или статус.7 Сагледано у
психолошкој равни као део животног процеса сталног пре
испитивања и потврђивања себе у променама, маскирање и
демаскирање прати формирање личности. Маскирањем се
појединац удаљава од себе да би, искуствено богатији, по
тврдио свој идентитет, свестан да само уколико се мења и
памти себе остаје исти. Будући да личност настаје у рела
цији са другим, оним „Ти”, тек у тој интеракцији постајући
„Ти”, она потврђује своје „Ја”8 и утврђује лимите свог са
мопотврђивања. У искуству са другим, стицањем искуства
другог, појединац интегрише оне потенцијално другачије
могућности свог идентитета, и постаје целовита личност.
Уколико се средства прилагођавају циљу, а не да циљ оправ
дава средства, онда је у контексту превазилажења искушења
нижег да би се остварио неки виши циљ и маскирање из
раз тежње да се постане целовита, кохерентна и за стварне
животне подвиге спремна личност.

Искушења дволичја
У оквиру реалног односа према себи, маскирањем се у дру
гом као конкретном двојнику открива могућност да се буде
другачији. У том свом другом „ја”, спознаје се потенцијал
да се оно и буде у контексту једне од бројних идентитет
ских алтернатива већ формираној представи о себи. Преу
зимајући привремено пожељни идентитет појединац скрива
и штити онај прави, а постајући оно што није, престаје да
буде оно што јесте. Најпре у обреду, а потом и у игри, маски
рање га ослобађа од дотадашњег идентитета, али се тиме и
привремено заробљава у другог. Зависно од чврстине грани
ца „ја” које сматра својим идентитетом, он може да буде си
гуран у његову постојаност пред изазовима и искушењима
које га доводе у питање и оспоравају.
Из потребе да се сакрије, прикаже другачијим него што
стварно јесте и прилагоди се неповољној ситуац
 ији, човек
под маском постаје дволичан, лицемеран. Моралним релати
визмом, преузимањем другог гледишта, маскира се и уместо
7 Марјановић, В. (2008) Маске, маскирање и ритуал и у Србији, Београд:
Чигоја штампа, Етнографски музеј, стр. 15.
8 Buber, M. (1977) Ja i ti, Beograd: Vuk Karadžić.
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лица представља образином. Уколико је образ симбол мора
ла, честитости, постојаности, онда његовим губљењем лице
добија други изглед, постаје непрепознатљиво, а везе оства
рене под маском долазе у питање када се жели да упостави
прави животни однос. Тада се скида маска или она неми
новно пада откривајући право лице и намеру оног који га је
до тада скривао. Лицемерје, дволичност, фарисејство прет
поставља маску, кринку, па се њеним скидањем демаскира,
раскринкава понашање и стварне намере појединца.
Исус с правом жигоше фарисеје због њиховог лицемерја,
јер се настоје људима приказати као праведни, док су изну
тра пуни безакоња.9 Сликовито се изражавајући, он вели да
чистећи само споља своје чаше и зделе, они их остављају
неопраним изнутра од грабежи и неправде,10 па им зато и
поручује да их најпре изнутра треба очистити да би биле и
споља чисте.11 У снажној слици да таквим понашањем на
ликују на окречене гробове, који су само споља улепшани,
док су унутра пуни мртвачких костију и сваке нечистоће,12
Исус жигоше лицемерје фарисеја који су управо таквим по
нашањем постали синоним за дволичност. Њихове маске
које оличавају морални релативизам падају пред потребом
универзализације етичких начела. Да ли је појединац на том
путу или није сазнаје одговором на једноставно питање: Да
ли ће помоћи уроженом који не припада његовој интересној
групи, са којом је његова заједница у сукобу и непријатељ
ству, и да ли ће осудити припадника сопственог колектива
због злочина који је учинио припаднику другог колектива?
Иако се под маском лажног хуманизма појединац деклара
тивно настоји представити у најповољнијем светлу, испит
конкретних околности показује и оне његове прикривене
склоности које се тада испољавају.
Лицемерје је лажно представљање себе, другачијим него
што појединац стварно јесте. Иако свестан да игра улогу
другог, да би обмануо и слагао, он то може чинити и несве
сно пре него и дође на идеју да тако нешто може да учини.
Он није увек лажљивац који, иако је зна, прикрива истину
о себи и лажно се представља, већ и онај који не познаје
довољно себе и представља се у другачијем, у повољнијем
светлу. Маскирањем свог, појединац се скрива иза неког
другог лица, оличеног маском којом се настоји представити
9 (1984) Јеванђеље по Матеју (Мт) 23, 28. Нови завјет, Београд: Свети
архијерејски синод Српске православне цркве.
10 Мт 23, 25.
11 Мт 23, 26.
12 Мт 23, 27.
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и друге уверити у тај свој приказани идентитет: да је оно
што фактички није. Маском уместо свог лица, он се лажно
представља, а та неискреност у социјалној комуникацији је
и вид заштите од других који се представљају на исти начин.
Међутим, било да је носи свесно или несвесно, маска га са
мо привремено штити јер када она падне долази до изражаја
реалност у којој се показује право лице особе. Криза и не
извесност су искушења која доводе до ситуац
 ија када маске
неизоставно падају и када се показује ко је ко.
Условљено животном несигурношћу, претећом опасношћу
и страхом од другог, маскирање је начин опстанка слабих
пред агресивношћу моћних који се такође користе преру
шавањем у околностима када треба лакше да остваре своје
циљеве или легализују употребу своје моћи. Вук из народне
бајке уме да се преподоби пред јарићима, да одглуми и њи
хову мајку, како би дошао до плена. Међутим, без обзира на
њену величину, моћ се исказује према другом који може би
ти фасциниран њоме и без њене непосредне употребе. Дик
тирана са врха власти, и њена голотиња може се доживети
као ново одело. Празнина као пуноћа, није владарева маска,
већ представа подчињених без одважности да виде реал
ност каква јесте, па сугерираном лажи прекривају обнаже
ног моћника, полуделог у својој охолости и зато без потребе
да се више скрива иза маске. Власт својом моћи фасцинира
њене носиоце, али делује хипнотишуће и на потчињене који
учествују у ритуалу колективног самообмањивања.
Политичка арена је незамислива без хипокризије, двостру
ких стандарда, непринципијелног понашања. Врхунац дво
личности у међународним односима представљају двостру
ки стандарди и поступци који се пропагирају под једним
циљем, а суштински имају супротно значење. Под маском
одговора на нaводну агресију, или због претње агресијом за
почињу и данашњи ратови13 у којима се сукобљене војске
служе истоветним маскирним униформама.
Маскирањем се привремено постаје други да би се заварао
агресор и одустао од напада. У том процесу, слабији се као
13 Нелегалну и бруталну агресију на СР Југославију, односно Србију и Цр
ну Гору, започету 24. марта 1999. године НАТО пакт је извршио под ма
ском хуманитарне интервенције назване „Милосрдни анђео” – а извор
но „Племенити наковањ”, да би наводно заштитио угрожене Албанце
на Косову и Метохији од српске војске и полиције које су се легално су
протстављале албанским терористима. Под маском уништавања навод
ног оружја за масовно уништење и заштите својих угрожених интереса,
САД су са својим западним савезницима напале Ирак 2004. године, свр
гле и погубиле председника Садама Хусеина и због остварења својих
економских циљева везаних за обезбеђивање јефтине нафте дугорочно
дестабилизовале ову земљу.

20

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ
потенцијална жртва несвесно и свесно поистовећује с агре
сором, прима његову веру, културу, поглед на свет, само да
би се спасао од њега. Иако та идентификација може бити
само привремена, кетменска, са очуваним памћењем свог
идентитета који се у повољним околностима поново об
навља, заробљавање себе у другог најчешће је неповратан
процес, а привремени самозаборав постаје трајна амнезија
праћена самопорицањем.

У виртуелном свету
Када се појединцу пружи прилика да под притиском оног
другог, потенцијално још нереализованог, па зато више као
креативна могућност него јасна представа о том свом двој
нику, буде тај други, он је пред искушењем да одбаци своје
дотадашње лице. Уколико су те искушавајуће снаге веће од
његове моћи да им се одупре, он ће им подлећи и прихвати
ти да се под маском понаша у складу са њеним захтевима и
правилима. У време кризе свести, утицаја опијата или халу
циногена, као и током сневања, када границе ега ослабе, по
јединац губи себе и постаје тај други, али тада ретко чинећи
оно што би могло задивити Бога, најчешће ради оно што
може постидети ђавола, због чега се касније и сам стиди и
каје.
У време када је виртуелна реалност постала и социјално ре
алан простор, и када последице поступака учињених у тој
реалности добијају своју материјалну конкретизацију, поје
динци су у прилици и да у стварном свету остваре своје дав
нашње снове. Могућности самопреобликовања, потискива
њем свог природног и задобијањем пожељног изгледа данас
је реалност и стандард за личности са естраде и многе који
се баве глумом, политиком, спортом. Коришћење ботокса,
пластичне хирургије и силикона, исправљају се боре, кори
гују и наглашавају поједини делови лица и тела. У тежњи
да потпуно промени изглед, подмлади се и пролепша, чо
век новом маском привремено побеђује природу и процес
старења. Међутим, да борба тада није и окончана показује
природа која узвраћа ударац и иза разорене маске показује
човеков непрепознатљив, застрашујући изглед. То више ни
је слика Доријана Греја која се мења, док његово лице остаје
младо, већ јединствена животна стварност у којој је и масци
поистовећеној са лицем истекао рок трајања.
Међутим, оно што није оствариво у реалном, могуће је у
виртуелном свету у којем појединац маскира оно што ствар
но јесте и представља се онаквим какав у стварности ни
је. Дајући прилику свом двојнику да га представља, он се
дигитално удваја, и води паралелне животе у одвојеним
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световима. Прихватајући да буде други, уместо свог имена,
у којем је садржан његов идентитет, прихвата маску у ви
ду броја, шифре или лозинке, коју истиче као себе. У све
ту у којем појединац постаје број, свако добија, у ствари,
маску за своју социјалну, културну и моралну мимикрију.
Читава комуникација у дигиталном свету је својеврстан ма
скенбал људске неаутентичности, али оснажене порукама и
сазнањима да човек ствара себе и свој идентитет. У трага
њу за собом, он не налази неки до тада прикривени, непо
знати идентитет, већ открива оно што у процесу трагања за
њим створи. Преиспитујући себе, несигуран је у оно што
је сматрао да јесте, лако пристаје да буде и други у неизве
сном свету који је у глобалном преиспитивању, идентитет
ској кризи и немогућности утврђивања и доследне примене
принципа права и хуманости. У таквој несталној и превр
тљивој стварности, принцип опстанка се заснива не само на
животној прагматичности, већ и на моралном конформизму
као начину сталног прилагођавања релативизованим етич
ким и хуманим принципима. Читав човеков живот проти
че у претварању и стицању вештине да се што убедљивије
претвори и буде онај други, различит од оног који он јесте.
Исход овог процеса је лицемерни свет, каквог га знамо, у
којем се човек као појединац и потенцијална личност при
носи на жртвеник опште хипокризије, појединац принуђен
да већ са првим корацима започне своје претварање. И тек
када ставља или одлаже маску, пред питањем ко је он, от
крива након потрошеног права на претварање и маскирање
и своје право на идентитет. Оно подразумева не само да буде
оно што јесте већ и да потврђује себе упркос околностима
које настоје да му наметну пожељну маску уместо његовог
лица и претворе га у неког другог.
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THE MASK ARCHETYPE
Abstract
Masking as a phenomenon is not only anthropological since identical
mimicries in nature point to a universal life principle which also confirms
itself in the social, cultural and spiritual reality of humans. In addition
to its own meaning, a mask gains another meaning in this reality, as
an archetypal expression of human desire to achieve greater eminence
in the known world but also to push the existing limits. Masking has
become a manner for exploring the possibility of being someone else
or someone different in the process of asserting one’s identity, where
both a man and his shadow can be expressed. Reality of the virtual
world proves that hiding behind a number or a password provides the
necessary safety from aggression but also enables the masked aggressor
to express their dark side, causing damage or harm to others.
Key words: mimicry, culture, Christianity, religion, archetype,
hypocrisy, virtual
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СТВАРАЊЕ У ЗОНИ ИЗМЕЂУ
МАСКЕ И МАСКИРАНОГ
КАКВО ЈЕ ТВОЈЕ ЛИЦЕ
Сажетак: У психолошком смислу маскирање, ситуација у којој је
дан садржај бива заклоњен неким другим са којим стоји у извор
ном односу сродности, може да има развојно-креативни потен
цијал. Носити маску у било ком смислу не значи нужно одрећи се
аутентичности, јер управо кроз њу можемо открити пут у отво
рену зону између знака и означеног, динамични простор за изград
њу идентитета – буди оно што ниси, да би постао оно што јеси.
Идеје Јунга, Ленга, Бома, Вошбурна, Виготског и других аутора су
анализиране са позиције односа између знака (маске) и означеног
(лика). Појам отуђења је посматран као онтолошки расцеп изме
ђу маске и лика, неаутентичне и аутентичне личности. Прошире
ње научне парадигме које је изазвала квантна физика може се очи
тати у пољу трансперсоналне психологије и психологије свести у
којима је човек схваћен као мултидимензионално, мултивременско
биће, те је тако покретање сваке тачке личне свести истовреме
но покретање мрежне свести. Однос маска – лик постаје однос
између квантних редова.
Кључне речи: психологија, креативност, значење, трансперсо
нални приступ

Створено и стварајуће
Друштвени призори су визуелне маске – скоро идентично
насмешена лица, фигуре, покрети, одећа, манири. Друштво
је, такође, пуно критике таквих маски, неко их се одриче и
сматра да он/она такве маске нема. Социјална енергија маске
често је изврсно тржиште за зараду и контролу над људима
и позива нас да се томе супротставимо, да уклонимо маске.
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Тако је маска обележена као нешто негативно, неуатентич
но, нешто задато или присилно, а лице испод ње као оно
што је универзално истинито. Претпоставља се супротност
или бар тензија лик-покривач. Као и сваки поларитет који
изгледа јасно на први поглед, на други поглед, онај који баца
психологија изнутра, интроспективно из човека, из његових
унутрашњих простора, стиче се другачија слика: поента ни
је у маски (па да је збацимо) или лику (па да се он укаже од
ређен и чист, такав какав јесте), него у односу између ова два
поља. А то је динамичко поље у коме се стварају значења,
идентитети постају процес а не садржај, ствара се сложена
повезаност између насталог (видљивог) и настајућег (лика
иза видљивог), у зони наредног развоја лика.
Према психологији значења и психологији уметности (по
себно перформанса, импровизаторских и извођачких умет
ности) маска није виђена као прикривање, већ као „очврсли”
део идентитета или дела. Овај видљиви, испољени део стоји
према невидљивом идентитету/делу у настајању у активном
односу дијалектичке тензије. У психолошком пољу маска
и лик не стоје у простом, линеарном односу знак – озна
чено. Посматрање маске као нечега што одступа од наше
суштине обично је наивно фокусирано на енергију маске,
види само један пол, а превиђа простор (процесни помак)
између маске и лика, простор у коме се одвија дијалог из
међу показаног и непоказаног. У овом раду развићу идеју да
у психолошком смислу маскирање, ситуац
 ија у којој један
садржај бива заклоњен неким другим са којим стоји у из
ворном односу сродности, може да има развојно – креатив
ни потенцијал. Носити маску преко лица, тела или читавог
бића не значи нужно одрећи се аутентичности, јер управо
кроз маску можемо открити пут у отворену зону између зна
ка и означеног, динамични простор за изградњу идентитета
(„Буди оно што ниси, да би постао оно што јеси” говори је
дан учесник перформанса – радионице). Заступаће се идеја
да стварање и растварање маски представља развојни про
цес и да у том смислу онај ко не зна ко је, онај ко је спреман
да се игра себе обично има шире развојно поље (ма колико
недефинисано или тек у помолу) од онога ко „зна ко је и где
му је место”. Управо маска и њен однос према лику, оно што
јесмо/нисмо, оно што смо постали као и оно што нисмо по
стали а могли смо, или ћемо постати у некој потенцијалној
временској тачки, чини поље за експеримент и учење. Тако
постајемо, у истом тренутку у коме већ јесмо. Овај процес
откривања, издизања нових значења, њихово видљиво тра
јање и трансформација, затим падање пред новим значењи
ма изведеним из скоро бескрајног арсенала могућности које
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микроуниверзум свакога од нас садржи – представља про
цес природе, процес живота.
Тензија између прикривеног и показаног, покрета и миро
вања, флуидног и кристализованог, отвореног и затвореног,
растућег и нараслог, настајућег и оформљеног – међупро
стор у коме се тензија очитава, тешка је и инспиратив
на тачка истраживања. Не зато што је решива са позиције
емпиријске науке, већ пре зато што је уопштено-нерешива
али нерешивост поља постављеног између натегнутих сила
омогућава осликавање битних идеја које неки концепт носи.
Начин решавања одсликава приступ, чак и ако јасан одговор
не може да се пронађе. Решавање односа између супротних
сила, како год их концепт поставио, представља пројек
цију тог концепта у прочишћеном виду. Згодан положај за
осматрање битног.
Тема тензије између прикривеног и откривеног лика је до
спела у поље  психологије сасвим вероватно из древне науке
о свему (филозофије), која је некада морала да буде више на
лик окупљању разноликих одговора око гравитационе силе
питања, него што је представљала одговоре. У психолошком
пољу, ово питање би се могло разумети као однос између
насталог и настајућег, између продукта и процеса, знака и
онога на шта се он односи, створеног и стварајућег.

Какво је било твоје лице пре него
што си постао?
„Али, какво је наше право лице пре рођења? Ово лице које
узимамо за своје, далеко је од нашег правог лица, и ако се
поистоветимо с тим лицем, онда смо ми већ у извесном сми
слу лишени расе, обеспокојени и заробљени том магичном
чаролијом одражених слика које одражавају једна другу.”1
Идентитет се најчешће схвата као садржај: нешто јесмо
или нисмо, или делимично јесмо/нисмо, ако не баш ми, он
да неко други. Идентитет се тада дефинише садржајем који
обухвата или групом /класом којој неко припада, а која је
опет, садржај. Психологија уметности, међутим, иденти
тет посматра као процес, и то процес грађења значења себе
пред самим собом или пред другима, што је заправо исто –
питање угла посматрања:
Корени су гране доле под земљом
Гране су корени горе у небу2
1 Ленг, Р. Д. (1985) Чињенице живота, Београд: Просвета, стр. 106.
2 Тагоре, Р. (2011) Птице луталице, Београд: Библиотека Небо.
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Идентитет, оно што смо, најчешће се види као да је на удару
маскирања и при томе се најчешће, имплицитно подразу
мева да је сам акт маскирања негативан. Уколико превлачи
мо преко себе нешто што нисмо, онда се претпоставља да
је испод тога нешто што стварно јесмо, и тако, неопрезно
и поједностављено замишљамо опозицију између маске и
лика.
Али, шта ако не постоји такав непомичан центар иденти
тета, такво место које је универзално истинито и под уда
ром спољашњих неистина? Шта ако нема таквог савршеног,
прикривеног идентитета који бежи, који је „латентно при
сутан” како нас упућује психоан
 алитичка школа? Шта ако
помислимо да је човек биће и покрету, јахач на врху таласа,
активни дух-окупљач живих подсистема: ткива, ћелија, та
ласа, холограмских информација, канала и квантних редо
ва који се одсликавају међусобно једни у друге? У таквом
проширеном погледу, који је науци неопходан уколико жели
да прати хуману природу а не академске центре моћи који
издају дозволе за званичне истине, у таквом, дакле, положа
ју, човек постаје сагледив изван поларитета лик – маска. Јер
свака маска јесте лик, оно смо што јесмо под маскама или
без маски, човек као створитељ симбола и сам јесте сим
бол и у том смислу сопствена маска која се стално изнова
намиче преко редова већ створених идентитета и значења.
Када се девојчица игра са луткама, када узима готове
ready-made продукте, плавооке, плавокосе Барбике замам
них облина обмотане у светлуцаве, прекићене огртаче – то
није преузимање естетског модела, то није срозавање уку
са (волела бих када родитељи не би на такав начин видели
игру), то је стварање знакова идентитета. Знакови се ства
рају, уклапају и превазилазе новим значењима. Не усваја
мо идентитет, градимо га. Кроз идентитет пролазимо – то је
пут. Када се девојчица игра неким моделом, она кроз њега
пролази, на тај начин свака нова генерација деце компри
мује целокупно људско искуство и додаје у своје, гради га
на још комплекснијем и богатијем тлу него што је то било
оно претходне генерације. Када дечаку одузмемо играчкуоружје зато што верујемо да је значење такве играчке штет
но, учинили смо много озбиљнију ствар: показали смо да
не разумемо процесну и активну структуру људског бића,
не верујемо да оно може да гради у слободној зони значења
изван оних већ кристалисаних, а не разумемо ни то да се
стваралачка, градитељска, истраживачка и радосна људска
суштина у најчистијем виду одсликава у игри. Играчка је
много више од реквизита који приказује нешто, она је гра
дивни материјал за процесно биће. На сличан начин на који
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се дете игра, ствара у већ створеном значењу ново, гради се
и иденитет одраслог човека читавог живота. Опет: поента
није у играчки (маски) него у игри, процесу стварања значе
ња (хумана суштина).

Отцепљена маска – отуђење
Отуђење човека од другог човека и човека од сопствене су
штине су форме отуђења које помиње марксистичка фило
зофија, а које се уже односе на психолошки аспект људског
бића. У овом раду, подразумеваће се све оне психолошке
ситуац
 ије у којима знак (систем којим се нешто предста
вља) задобија функционалну аутономију, постаје одвојен од
означеног и понаша се као релативно самостална сила која
саму себе потхрањује.  Као кибернетички модел, ово нам је
препознатљиво под појмом позитивне повратне спреге, си
стема који када једном задобије иницијалну енергију тежи
да самог себе појачава.3 Тада је, како би то филозофија ре
кла, дошло да „онтолошког расцепа” између знака и бића
које иза тог знака постоји, и то некако у корист покривача, а
на штету унутрашњости.
Уочљив пример су социјалне улоге и њихов однос према
ономе на кога се односе. Будући да смо суштински друштве
на бића, оне су нам неопходне у мери у којој могу да одрже
тензију између личних и културалних садржаја. То у великој
мери зависи од тога да ли улога може да одрази варијабил
ност и динамику људског бића или је насупрот томе, пот
пуно дефинисала и обезличила свакога на кога се односи.
„Прилепите неку временску ознаку или идентификациону
картицу на људско биће – „тинејџер”, „средовечан”, „ста
рија особа” – и ви сте тиме одредили све, од тога шта треба
обући, како треба ходати или разговарати, до тога колико че
сто треба имати секс и са ким.”4 У друштвеним системима
који су наглашено екстровертирани, дефинисани споља, као
што је, на пример, данашња култура, приписивање и маски
рање, уколико је доследно и систематично, задобија статус
истине, чак и када је веома далеко од ње, чак далеко од саме
хуманости. О маски менталног здравља Ленг говори:
„Нормално стање ствари јесте толико утонути у своју уто
нулост у друштвене фантазам-системе да их човек коначно
узима за стварне. Многе слике употребљене су не би ли нас
упозориле на ову околност. Мртви смо, али мислимо да смо
3 „Што се више чешем, то ме више сврби. Што ме више сврби, то се више
чешем” Душко Радовић, Песма о псу, Полетарац.
4 Њумен, Ф. (2012) Let’s Develop – водич за стални лични раст и развој,
Земун: Мостарт, стр. 129.
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живи. Уснули, али мислимо да смо на јави. Сањаримо, али
своје снове сматрамо за стварност. Хроми смо, богаљи, сле
пи, глуви, болесни. Али – више се не осећамо болесни, као
што је то случај са многим болестима пред крај. Луди смо,
али без визије.”5
У Јунговој теорији личности6 ово отуђење се најпре препо
знаје у појму Персоне која се односи на део личности који је
окренут споља, према другима и представља нашу конструк
цију нас самих каквим верујемо да нас други виде. Персона
је корисна за социјално сналажење али, говори Јунг, ако она
задобије више значаја него што је психолошки оправдано,
ако нам постане веома важно како се приказујемо другима,
онда овај механизам постаје крут, замрзава се у друштве
но пожељан облик – постаје Маска7. На ширем плану, Јунг
сматра да је једна од основних одлика и проблема човека
тај што он представља неуједначену, разједињену, неизба
лансирану целину. Делови личности, као и четири основне
функције ега (две осе: мишљење – осећање и чулни осет
– интуиција) никада нису у идеалној равнотежи или нису
довољно проширене да би у себе обухватиле целовиту, су
протностима натегнуту личност. Због тога човек увек у себи
садржи и одбијене, потиснуте делове којих се свест одриче.
Уколико је тежина конфликата велика, велика је и енергија
потискивања, стога ови потиснути садржаји добијају ауто
номну форму – постају маске, ликови, присилни садржаји и
целине за себе које се, иако су унутар особе, појављују као
битни спољњи догађаји. „..Комплекс са својом датом тензи
јом или енергијом тежи да од себе формира малу личност.
Он поседује тело, одређену количину сопствене физиологи
је.”8 То би могло да значи да одбијени делови нас самих кро
је нашу реалност, упоредо са деловањем материјалне, задате
садашњости у којој се налазимо. Ленг исту појаву описује:
„Измицање је начин да се заобиђе сукоб изравног сучеља
вања или његовог разрешења. Њиме се избегава сукоб тако
што се глуми један вид искуства наспрам другог.”9
У разради идеје отуђења, Фром анализира отуђење чове
ка од другог човека, отуђење потрошње, слободног време
на и друге форме овог невидљивог одвајања од себе. „Ми
чак не претендујемо да употребљавамо многе ствари. Ми их
5 Leing, R. (1989) Jastvo i drugi, Novi Sad: Bratstvo i jedinstvo, str. 32.
6 Jung, K. G. (1996) Dinamika nesvesnog, Novi Sad: Matica srpska.
7 Јакоби, Ј. (2000) Психологија К. Г. Јунга, Београд: Дерета.
8 Јунг, К. Г. (2012) Аналитичка психологија, Београд: Завод за уџбенике и
наставна средства.
9 Leing, R. (1989) Jastvo i drugi, Novi Sad: Bratstvo i jedinstvo, str. 41.
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стичемо да бисмо их имали. Ми смо задовољни некорисним
поседом.” Такође: „Једемо хлеб који је без укуса и није
хранљив јер то годи нашој фантазији о богатству, пошто је
тако бео и свеж. У ствари, ми једемо фантазију, а изгубили
смо осећање за оно што једемо.”10 	
На пољу односа између људи, Фром види исте процесе, уме
сто љубави, поштовања и саосећања, људи постају безосе
ћајни и себични, отуђени, а себе саме људи почињу да виде
као робу која би требало што успешније да се пласира. Тако
човек предаје из својих руку управљачке узде сопственог
живота, није више активно биће моћи, него пасивни про
извод судбинских сила изван њега. Да би стварао сопстве
ни идентитет човек би морао да се суочава са проблемима
и невољама, а не да тежи избегавању бола и скривању иза
животних рутина. „Али, човек може да оствари себе једи
но ако је усталном контакту са основним елементима свје
егзистенсије, ако може да доживи занос љубави и солидар
ности, као и трагедију своје усамљености фрагментарног
карактера свог постојања.”11
У аутентичном доживљају себе и других човек учествује у
свом животу и непрекидно хвата ток промене, размењује са
културом у којој живи. У друштву оријентисаном на узима
ње се догађај (доживљај) не одиграва у индивидуи, него она
нешто троши, пролази кроз простор у коме нема осећања.
Зато се недостатак доживљаја подржава визуелним матери
јалом – фотографијама, јавним профилима, снимцима који
су уперени споља, према публици. Доживљај нас од стране
других постаје замена за сопствени унутрашњи осећај.
Ово онтолошко одступање човека од своје суштине је једно
од кључних места у Рајховој анализи оклопљавања – про
цеса којим особа гради одбрамбени филтер између својих
правих доживљаја / осећања и онога што показује.12 Оклоп
се стиче веома рано, услед притиска средине, како говори
Рајх. На пример, већ по самом моменту рођења, када нас ме
дицинско особље, намучене и преплашене, одваја од мајке
и односи у непознат простор где се о нама не води рачуна,
осим о томе да наше тело остане живо. Одмах у самом чи
ну рођења, који је трауматичан јер представља најзначајнији
прелаз у животу, уместо да смо умирени, предати људима
који нам се радују, однесени смо у боксове, под изговором
да је тако једноставније за медицинско збрињавање. Беба
10 Fromm, E. (1966) Čovek za sebe, Zagreb: Naprijed, str. 140.
11 Исто, стр. 150.
12 Reich, W. (1985) Spolna revolucija: prilog karakternoj samoup ravi čovjeka,
Zagreb: Naprijed.
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плаче, плаче... и затим престане. Стекла је већ прву важну
поруку: свет није добро место, не мари за нас и шта год
чинили, нема никаквог ефекта. То је одлична позиција за
пасивизацију човека.13

Директно и трансцендентно –
пример квантне науке и слојева свести
Наведене психолошке идеје могу се пратити далеко дубље
и шире у прошлост, не само науке, него и пара-наука и ре
лигије. Тренутак у коме један идентитетски садржај поста
је видљив, његово издизање у поље свести (згрушњавање
маске унутар идентитета) може се пратити из много разли
читих углова посматрања. Као алхемичарска операција ко
агулације, тренутак у коме елементи процеса постају „те
шки, постојани, трајног положаја и облика”.14 Коаг улисани
елемент (маска) постаје видљив у психичком пољу, али по
што је човек биће трансформације и маска постаје предмет
промене. „Оно што се у пуној мери конкретизовало сада је
предмет преображаја. Оно постаје страдање које призива
трансценденцију.”15
У старијим духовним и алхемијским наукама, маском или
коаг улисаним елементом се може сматрати и само тело,
јер оно представља тачку згрушњавања духа. Према њима,
људско биће чине не само тело, него у телу душа, а у души
садржан највиши, трансцендентни састојак – Дух.16, 17 Тако
је тело материјализована маска душе, а душа са своје стра
не маска духа или универзалне вертикале према божанском
или трансцендентном нивоу. Неуклопиво са позиције савре
мене емпиријске психологије, али се мора признати да овај
уређени, хијерархизован поглед на људско биће као тран
сцендентно биће, иако архаичан, добија све више подршке.
Првенствено преко преокрета који је започела квантна фи
зика средином прошлог века, примарно у делима Дејвида
Бома који се могу сагледати као везна црта између архи
религије, алхемије и нове трансперсоналне психологије:  
„Основа ове идеје је да је читав свемир на неки начин умо
тан у свему и да је свака ствар умотана у целину. Из овога
следи да се не неки начин и до неког степена све умотава
13 Reich, W. (1949) Ether, God and devil, Main e: Orgon Institute Press.
14 Единџер, Е. (2010) Анатомија психе: алхемијски симболизам у психоте
рапији, Нови Сад: Академска књига, стр. 129.
15 Исто, стр. 144.
16 Итен, С. (2013) Историја алхемије: од прадавних учења до окултне фи
лозофије, Београд: Марсо.
17 Велимировић, Н. (2007) Молитве на језеру, Београд: Евро Ђунти.
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или имплицира у све, али на такав начин да, под уобичаје
ним околностима свакодневног искуства, постоји релативна
независност ствари. Основна претпоставка је онда да овај
однос умотавања није пасиван или вештачки. Пре, активан
је и суштински за оно што свака ствар јесте. Следи да је сва
ка ствар унутрашње повезана са целином, па тако и са свим
осталим. Спољашњи односи се онда приказују у замотаном
или експликатном реду у коме се свака ствар види, како је
раније показано, као релативно независна и просторна, и
само спољње повезана са другим стварима.”18
Тиме се омогућило значајно померање научне парадиг
ме коју диктира доминантна емпиријска наука заснована
на ограниченом пољу феномена, а која се показала лошим
предиктором појава физичког света испод/изнад познатих
интервала посматрања. „С друге стране, најкраћи размак
који има значење у данашњој физици је реда 10-33цм, та
ко звани Планков размак, за кога постоји опште слагање да
ће текући концепти простора, времена и материје вероват
но морати радикално да се мењају.”19 Померање парадигме,
иницирано квантном физиком, морало би да се осети на по
љу психологије више него што је то случај у овом тренутку,
јер смешта људски ум у много шири контекст него што то
стандардна психологија нуди, умрежавајући индивидуалну
свест у општу информатичку мрежу универзума. Под утица
јем ових идеја, утире се пут трансперсоналним приступима
који сагледавају човека у мултидимензионалном времен
ско/просторном одређењу. Приступи какве данас развијају
Вошбурн20, Хелингер, Гроф, Бренан21 и многи други ауто
ри, следе идеју о целовитости човека, сличну оној о којој
говоре метафизика и граничне науке.22 Истраживања која
доказују трансперсоналне нивое свести (надличне нивое
познатих и непознатих предака, као и људи са којима смо у
квантној спрези) прелазе оквире познате науке. У том дина
мичном пољу човек више није виђен као микрокосмос, него
микротеос – биће које садржи све и има све потенцијале –
очигледан смер у коме се мора поћи.

18 Bohm, D. (1990) A New Theory of the Relationship of Mind and Matter,
Philosophical Psychology, Vol. 3, No. 2, UK Dept of Theoretical Physics,
Birkbeck College, pp. 271-286.
19 Исто, стр. 281.
20 Washburn, M. (2003) Embodied Spirituality in a Sacred World, State Univer
sity of New York.
21 Brennan, B. (1997) Iscjeliteljske ruke, Zagreb: Barka.
22 Tuszynski, J. A. (2006) The Emerging Physics of Consciousness, New York:
Springer, Berling, Heid elberg.
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Значење се гради у зони између
посталог и постајућег
Постало прекрива постајуће. Оно што знамо је јаче од онога
што тек учимо. Оно што јесмо прекрива оно што тек по
стајемо. Али из невидљивог постајућег се постепено ствара
видљиво. Симболи, речи, знаци, културни посредници ни
су добијени као биолошки дарови, они су производ дуге и
сложене историје изградње људске заједнице. Изражавати
се, покретати се, говорити и комуницирати са људима или
идејама је вештина која се усваја. Ово усвајање је активан
процес „поунутрења” (интериоризација виших менталних
функција, по Виготском23) приликом кога се оно што је до
бијено мења сваки пут када се уводи у унутрашњи ментал
ни план. Свако дете које учи језик средине у којој је рође
но, пролази у малом овај исти сложени пут, уноси у себе
значења и тиме их ствара. Свако људско биће представља
ризницу сопственог културног поља са свим оствареним и
потенцијалним догађајима у њему.
У практичном животном пољу манифестно, оно што је ви
дљиво и испољено заиста тежи да преклопи настајуће, као
што старо стабло закриљује светлост баченом семењу око
себе. Сила процеса у психолошком пољу, међутим, нести
шљивост силе развоја, чини да је процес настајања, чак иако
се не види, стално присутан и опире се квантификованим
приступима који теже да мере поједностављене ефекте. Ла
тентно растуће, настајуће, захтева време, стрпљење, свест о
томе да садашњи тренутак не показује све елементе будућег,
да има нечега што не знамо у погледу будућности јер је она
увек више од задатог.
Постоји вишак вредности, лепоте, потенцијала и изненађе
ња који се појављује у сваком детету, у сваком људском и
у сваком космичком стварању у односу на оно што смо му
почетно задали. Они уз очекивано, стварају и неочекивано
за главу више и шире од онога што је било дато. Овај дода
ти, једва приметни вишак, овај фини помак који сваки нови
чин стварања, размене и учешћа доноси, чини да се људ
ска заједница развија у нади, у развојном току који сигурно
пролази кроз серије криза, гранања и слепих крајева али –
из довољно удаљене тачке посматрања постаје видљиво –
заправо, напредује.

23 Vigotski, L. (1977) Mišljenje i govor, Beograd: Nolit.
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CREATION IN THE ZONE BETWEEN 
A SIGN AND THE SIGNED
WHAT IS YOUR FACE LIKE

Abstract
From a psychological point of view, the relation between a mask and
the masked can have developmental and creative potentials. To wear a
mask does not necessarily mean that one has given up one’s authenticity.
A mask could become an entrance to the open space between a sign and
the signed, a dynamic space in which to build one’s identity –  to be
who you are not or to become who you are. It is a space for play, art,
improvisation and learning. The ideas of Jung, Laing, Bohm, Washburn,
Vygotsky and others are discussed regarding their understanding of the
sign-signed relation. Alienation is seen as an ontological gap between a
sign and the signed, a mask and the face behind it. A change in scientific
paradigm initiated by quantum physics is discussed from the position of
transpersonal psychology, where a sign and the signed (a mask and the
masked) could be seen as events in multidimensional orders.
Key words: psychology of creativity, alienation, transpersonal
approaches
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КВАНТНО-ХОЛОГРАФСКИ
ОКВИР ПСИХОСОМАТИКЕ И
ДУХОВНОСТИ
ПОТПУНО ИСЦЕЉЕЊЕ И
СПИРИТУАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА
БЕЗ МАСКЕ
Сажетак: Предмет овог рада је квантно-холографски оквир за
холистичку психосоматику (укључујући интегративну медици
ну и трансперсоналну психологију). Такав оквир могао би имати
значајне импликације за боље разумевање квантно-холографских
механизама повратне контроле у морфогенези, и биорезонантне
примене исцељујућих граничних услова у психосоматици базираној
на акупунктури и на свести. Он баца ново светло и на дуго отво
рене проблеме холистичке улоге и ограничења (локалног баланси
рања) акупунктурног система и (психотерапијске и спиритуалне
интеграције локалних садржаја индивидуалне, односно потпуног
развезивања од свих трансперсоналних садржаја колективне) све
сти. И указује на квантно-холографску природу дубинских психо
терапијских слојева маске појединца, сазданих од његових енер
гетско-информационих блокада (везаности) на различитим ниво
има свести. Све то је на линији оживљеног научног интересовања
за истраживање свести последњих деценија (уз наговештаје ве
лике синтезе два модуса спознаје, рационално-научног и креат
 ив
но-религијског, у оквирима проширене квантно-холографске пара
дигме) – са суштинском улогом сваког појединца због утицаја и
бриге за растерећење колективног менталног окружења.
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Кључне речи: квантно-холографска информатика, психосомати
ка, духовност, акупунктурни систем, свест

Увод1
И поред ангажованих огромних материјалних и умних ре
сурса у биомедицинском истраживању и здравственој за
штити, здравље људи је и даље веома угрожено многоброј
ним психосоматским болестима, које налазе плодно тле код
данашњег човека изложеног свакодневном стресу. Пошто
савремене парцијалне методе нису показале жељену ефи
касност у превенцији / лечењу психосоматских поремећаја,
нужно је укључити и методе интегративне биоф
 изике, ори
јентисане на холистичко лечење човека као целине а не бо
лести као симптома поремећаја целине, имплицирајући њи
хово дубље квантно-холографско порекло. У фокусу ових
холистичких метода јесу акупунктурни систем и свест,
блиско повезани у холистичкој психосоматици (доводећи
до брзог развоја интегративне медицине2 и трансперсонал
не психологије3) – са биомедицинским идеалом холистичке
превенције и контроле / очувања здравља на свим нивоима
(окружење / организам / органски системи / органи / ткива
/ ћелије).4
Поменута истраживања су и на линији поновно пробуђеног
научног интересовања за фундаментално истраживање све
сти последњих деценија5 – укључујући и доприносе наше
1 Овај рад делимично је финансиран средствима Министарства за образо
вање, науку и технолошки развој Републике Србије, преко пројекта бр.
178027.
2 https://www.imconsortium.org; сајт Конзорцијума академских медицин
ских центара за интегративну медицину, основаног крајем 1990-их,
који укључује преко 60 врхунских америчких академских центара и
придружених институција, са циљем трансформисања медицине кроз
ригорозне научне студије, нове моделе клиничке неге, и иновативне еду
кативне програме који интегришу биомедицину, комплексност људског
бића, суштинску природу исцељења, и богатство терапеутских система.
3 http://www.atpweb.org; сајт Друштва за трансперсоналну психологију,
које се од раних 1970-их бави проучавањем највишег људског потен
цијала, и са разумевањем холистичких спиритуалних и трансцендент
них стања свести (чинећи трансперсоналну психологију четвртом си
лом у психологији, поред психоан
 ализе, бихејвиоризма, и хуманистичке
психологије, према Маслову, једном од њених оснивача).
4 Grupa autora (1999) Anti-stres holistički priručnik: sa osnovama akupunktu
re, mikrotalasne rezonantne terapije, relaksacione masaže, aerojonoterapije,
autogenog treninga i svesti, Beograd: IASC.
5 http://consciousness.arizona.edu; сајт Центра за истраживање свести,
Универзитета Аризона у Тусону, који је организовао бројне мултиди
сциплинарне конференције, Toward a Science of Consciousness, у пери
оду 1994-2015; почев од 2016. године ова конференција је променила
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средине, уз наговештаје појаве велике синтезе два модуса
спознаје, индиректно-рационалног и директно-креатив
ног, у оквирима проширене холистичке квантно-холограф
ске парадигме6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14 – где улога сваког појединца
постаје незаменљива због утицаја и бриге за колективно
ментално окружење. И могу помоћи да схватимо да су све
наше парцијалне рационализације ипак само апроксимације
фундаментално-холистичке стварности, и да су све поделе
које нас најпре безазлено раздвајају а потом спонтано рађају
велике конфликте – трагични неспоразум духовно незреле
(историјске) епохе цивилизације.

Квантно-холографске основе психосоматике
Данас преовлађујућа научна парадигма је да се процеси
рање информација на нивоу централног нервног система
назив у Science of Consciousness, имплицирајући да је истраживање све
сти ушло у фазу научне матурације.
6 http://dejanrakovicfund.org; сајт Фонда Дејана Раковића за промовисање
холистичког истраживања и екологије свести, са расположивим реле
вантним ауторовим књигама, зборницима, радовима, саопштењима, и
другим препорученим линковима.
7 Svest: naučni izazov 21. veka, priredili Raković, D. i Koruga, Dj. (1996),
Beograd: ECPD & Čigoja; Постоје и два eнглеска издања: Consciousness:
Scientific Challenge of the 21st Century, eds. Raković, D. and Koruga, Dj.
(1995; 1996), Belgrade: ECPD.
8 Proc. Workshop & Symposium Brain and Consciou s ness, eds. Rakić, Lj.,
Kostopoulos, G., Raković, D. and Koruga Dj. (1997), Belgrade: ECPD.
9 Nauka – religija – društvo, priredili Jerotić, V., Koruga, Dj. i Raković, D.
(2002), Beograd: Bogoslovski fakultet SPC i Ministarstvo vera Republike
Srbije.
10 Religija i epistemologija, priredili Jerotić, V., Arsenijević, M., Grujić, M. P. i
Raković, D. (2007), Beograd: Dereta.  
11 Raković, D. (2008) Osnovi biofi z ike, 3. izd., Beograd: IASC & IEFPG.
12 Raković, D. (2008) Integrativna biofiz ika, kvantna medicina i kvantnoholografska informatika: psihosomatsko-kognitivne implikacije, Beograd:
IASC & IEFPG; Постоји и eнглескo издањe: Raković, D. (2009) Integrati
ve Biophysics, Quantum Medicine, and Quantum-Holographic Informatics:
Psychosomatic-Cognitive Implications, Beograd: IASC & IEFPG.
13 Raković, D. (2008) Sećanja, snovi, razmišljanja: o prošlom i budućem 19842007. Na razmeđima kvantno-holografske i klasično-redukovane stvarnosti,
Beograd: IASC & IEFPG.
14 Раковић, Д. Квантно-холографске основе психосоматике и духовности:
Прилог упоредном истраживању науке и религије, Саопштено на ску
пу: Летња школа Сусрет наук е и вере, 14-18. октобар 2015, Београд:
Правни факултет, Институт за новију историју Србије, Универзитетски
омбудсман Универзитета у Београду, предавање по позиву, препринт.
Претходно саопштено на скупу: Међуверски округли сто Религија, на
ука, култура: допринос светских религија науц и и култури – верска ба
штина као предмет истраживања на Универзитету у Београду, 10. јун
2013, Београд: Канцеларија омбудсмана Универзитета у Београду.
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одиграва посредством хијерархијски организованих и пове
заних неуронских мрежа.15, 16, 17, 18, 19 Изгледа да се ова хије
рархија биолошких неуронских мрежа спушта све до субће
лијског цитоскелеталног нивоа, за који неки истраживачи
верују да представља интерфејс између неуралног и квант
ног нивоа20 – а за који се испоставило да у Фејнмановој про
пагаторској верзији квантне механике има математички
формализам аналоган Хопфилдовој неуронској мрежи, што
чини основу квантне неуронске холографије.21, 22
Поменута аналогија отвара и додатно фундаментално пи
тање, како са квантног паралелно процесирајућег нивоа
настаје класични паралелно процесирајући ниво, што је
иначе и генерални проблем везе квантног и класичног ни
воа у квантној теорији декохеренције.23, 24 Исто питање је
блиско повезано и са фундаменталном природом свести,
чија индетерминистичка својства слободне воље25, 26 и друге
холистичке манифестације попут прелаза свесно-несвесно

15 Kohonen, T. (1984) Self-Organization and Associative Memory, Berlin:
Springer.
16 Amit, D. (1989) Modeling Brain Functions: The World of Attractor Neur al
Nets, Cambridge: Cambridge Univ.
17 Haken, H. (1991) Synergetic Computers and Cognition, A top-Down Appro
ach to Neural Nets, Berlin: Springer.
18 Pribram, K. (1991) Brain & Perception: Holonomy & Structure in Figural
Processing, Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
19 Peruš, M. and Loo, C. K. (2011) Biological and Quantum Computing for
Human Vision: Holonomic Models and Applications, Hershey: Medical
Information Science Reference.
20 Hameroff, S. and Penrose, R. (2014) Consciousness in the universe, A review
of the ‘Orch OR’ theory, Physics of Life Reviews vol. 11, pp. 39–78.
21 Peruš, M. (1996) Neuro-quantum parallelism in mind-brain and computers,
Informatica vol. 20, pp. 173-183.
22 Peruš, M. (2001) Multi-level synergetic computation in brain, Nonlinear
Phenomena in Complex Systems vol. 4, pp. 157-193.
23 Giulini, D., Joos, E., Kief er, C., Kupsch, J., Stamatescu, I. -O. and Zeh, H. D.
(1996)  Decoherence and the Appear ance of a Classical World in Quantum
Theory, Berlin: Springer.
24 Dugić, M. (2004) Dekoherencija u klasičnom limitu kvantne mehanike, SFIN
XVII(2), Beograd: Institut za fiziku.
25 Von Neumann, J. (1955) Mathematical Foundations of Quantum Mechanics,
Princeton: Princeton Univ. Press.
26 Stapp, H. P. (2001). Quantum theory and the role of mind in nature, Found.
Phys. vol. 31, pp. 1465-1499.
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и прожимања тела свешћу,27 измењених стања свести28, 29
и прелазних стања свести30 – нужно указују да неке мани
фестације свести имају дубље квантно порекло.
С друге стране, како показују квантно-кохерентне каракте
ристике руско-украјинске школе микроталасне резонант
не терапије31,32 (високо резонантни микроталасни сензорни
одговор оболелог организма, биолошки ефикасно нетермал
но микроталасно зрачење екстремно ниског интензитета и
енергије, и занемарљиви микроталасни енергетски губици
дуж акупунктурних меридијана), акупунктурни систем је
једини макроскопски квантни систем у нашем телу (док
мозак изгледа ипак то није33), са значајним психосоматским
импликацијама.
Тако би тзв. меморијски атрактори квантно-холограф
ске Хопфилдове неуронске мреже могли бити плаузибилно
третирани као психосоматска стања, са здравим психо
соматским стањем као најједноставнијим информационим
стањем најниже квантне ентропије (са једним меморијским
атрактором), и поремећеним психосоматским стањима као
комплекснијим стањима више квантне ентропије (са додат
ним бочним меморијским атракторима).34,35
Онда би циљ холистичких приступа и техника базираних
на акупунктури и свести било биорезонантно побуђивање
27 Shimony, A. On mentality, quantum mechanics and the actualization of po
tentials, in: The Large, the Small and the Human Mind, eds. Penrose, R.,
Shimony, A., Cartwright, N. and Hawking, S. (1995), Cambridge: Cambridge
University.
28 Altered States of Consciou s ness, ed. Tart, C. (1972) New York: Academic.
29 Transpersonal Psychologies, ed. Tart, C. (1992) 2nd ed., San Francisco:
Harper.
30 Raković, D., Dugić, M. and Ćirković, M. M. (2004) Macroscopic quantum
effects in biophysics and consciousness, NeuroQuantology vol. 2, no. 4,
pp. 237-262.
31 Biological Aspects of Low Intensity Millimetre Waves, eds. Devyatkov, N. D.
and Betskii O. (1994) Moscow: Seven Plus.
32 Sit’ko, S. P. and Mkrtchian, L. N. (1994) Introduction to Quantum Medicine,
Kiev: Pattern.
33 Tegmark, M. (2000) Importance of quantum decoherence in brain processes,
Phys. Rev. E vol. 61, pp. 4194-4206.
34 Raković, D. On bioresonant pattern-qua-attractors and healing boundary
conditions within quantum-holographic psychosomatics, in: Proc. NEU
REL-2016, eds. Reljin, B. and Stanković, S. (2016), Belgrade: IEEE Serbia
& Montenegro Section, pp. 9-13.
35 Raković, D. Hopfield-like holographic framework for holistic psychosoma
tics, in: Symp. Research & Applications in Psychology, SICAP 24: Cognitive
Characteristics of Transdisplinarity. Applications in Psychology & Psychot
herapies, 24-26 March 2017, Timisoar a, Keynote lecture, Preprint.
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циљаних палпаторно-болних / психолошки-трауматских
меморијских атрактора отвореног акупунктурног система
/ свести – што омогућава да почетни меморијски атракто
ри психосоматски поремећених стања буду један по један
резонантно побуђивани (слично поступку одгревања у ве
штачким неуронским мрежама36), постајући плићи и шири
(и коначно уклоњени) на рачун продубљивања (енергет
ски-доминантног) меморијског атрактора психосоматски
здравог стања (акупунктурно палпаторно безболног или
психолошки нетрауматског).
На истој квантно-холографској линији, организам би се мо
гао третирати као квантно-информациона хијерархија Ха
кенове мултинивоске синергетске неуронске мреже спрег
нутих слојева квантно-холографских Хопфилдових неурон
ских мрежа (репрезентујућих одговарајуће спрегнуте био
хемијске ензимске активности37), биорезонантно усаглаше
них посредством меморијских атрактора (у окупационом
базису квантно-конформационих стања одговарајућих ензи
ма).38 То би могло бити објашњење и за сензитивност орга
низма на биорезонантне дијагностике и терапије,39, 40 као и за
неке веома интригантне пољем-посредоване самоорганизу
јуће генетске експерименте.41, 42
Тиме би примена психосоматских терапија смањивала
квантну ентропију (деградацију) односно повећавала квант
ну информацију (организацију) отвореног макроскопског
психосоматског система, да би се потом то стање квант
но-холографски пројектовало на нижи ћелијски ниво тако
коригујући експресију генома у морфогенези,   што може
представљати основу квантно-холистичке локалне психо
соматике.43 То може бити повезано и са сличним идејама
36 Hecht-Nielsen, R. (1990) Neur ocomputing. New York: Addison-Wesley.
37 De la Fuente, I. M., Cortes, J. M., Pelta, D. A. and Veguillas, J. (2013) Attrac
tor metabolic networks, PLoS ONE, vol. 8, no. 3, e58284.
38 Raković, D., Dugić, M., Jeknić-Dugić, J., Plavšić, M., Jaćimovski, S., Še
trajčić, J. (2014) On macroscopic quantum phenomena in biomolecules and
cells: From Levinthal to Hopfield, BioM
 ed Res. Int., 2014, Article ID 580491,
9 pages.
39 Samohin, A. V. i Gotovski, Y. V. (2007) Elektropunkturnaya diagnostika i
terapiya po metodu R. Folla, 5th ed. Moskva: IMEDIS.
40 Gotovskiy, M. Yu., Perov, Yu. F. and Chernecova, L. V. (2010) Bioresonance
Therapy, Moscow: IMEDIS.
41 Gariae v, P. P., Friedman, M. J., and Leonova-Gariae v a, E. A. (2011) Princi
ples of linguis tic-wave genetics, DNA Decipher J vol. 1, no 1, pp. 11-24.
42 Montagnier, L., Aissa, J., Del Giudice, E., Lavallee, C., Tedeschi, A. and
Vitiello, G. (2010) DNA waves and water, arXIV:1012.5166v1 [q-bio.OT].
43 Raković, D. Škokljev, A. i Djordjević, D. (2009) Uvod u kvantno-informacio
nu medicinu, sa osnovama kvantno-holografske psihosomatike, akupunkturo
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опште теор ије система примењеним на биолошке систе
ме, са још увек отвореним проблемом емергентне контро
ле виших хијерархијских нивоа над нижим у когнитив
ним наукама,44, 45 указујући на потенцијално значајну улогу
акупунктурног система / свести и у тим процесима.
Као резиме, сви холистички психосоматски приступи и тех
нике базирани на акупунктури и свести могли би бити тре
тирани као квантно-информационе терапије, уз наметање
нових исцељујућих граничних услова у простору енергијастање ЕМ квантног поља акупунктурног система / свести.
Треба додати да је наш квантно-холографски психосомат
ски оквир у складу и са тзв. холографским принципом,46 са
гласно коме је сваки 3Д физички систем изоморфан холо
графској информацији утиснутој на његовој 2Д површини,
имплицирајући да би квантно-холографска информација о
сваком телу могла бити утиснута и у његовом површинском
енергетско-информационом слоју (аури, како се то тврди
у различитим традицијама47). Да је акупунктурни систем
повезан са свешћу и психосоматиком, потврђују и мери
дијанске (психо / енергетске) терапије (са брзим уклања
њем траума, фобија, алергија, пост-трауматског стре
са и других психосоматских поремећаја48, 49), код којих се
симултани ефекти визуализације и тапкања / додирива
ња акупунктурних тачака могу интерпретирати у оквиру
квантно-холографског психосоматског оквира као распли
њавање меморијских атрактора психосоматских пореме
ћаја, кроз сукцесивно постављање нових граничних услова у
хиперпростору енергија-стање акупунктурног система при
визуализацијама психосоматских проблема.
Унутар нашег квантно-холографског психосоматског окви
ра, сугерисан је и трансперсонални егзотични аспект
logije i refleksoterapije, Beograd: ECPD.
44 Kandel, E. R. (1998) A new intellectual framework for psychiatry, Am. J.
Psychiatry vol. 155, pp. 457-469.
45 Szentagothai, J. (1984) Downward causation?, Ann. Rev. Neur osci. vol. 7,
pp. 1-11.
46 Susskind, L. and Lindesay, J. (2005) An Introduction to Black Holes, In
formation and the String Theory Revolution: The Holographic Universe,
Singapore: World Scientific.
47 Vujičin, P. Stanja svesti u ezoterijskoj praksi, u: Svest: naučni izazov 21. ve
ka, priredili Raković, D. i Koruga Dj. (1996), Beograd: ECPD & Čigoja,
постоји и енглеска верзија.
48 Callahan, R. J. and Callahan, J. (1996) Thought Field Therapy and Traum
 a:
Treatment and Theory, Indian Wells.
49 Mihajlović Slavinski, Ž. (2000) PEAT i neutralizacija prais konskih polari
teta, Beograd.
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енергетско-информационих комуникација успостављањем
и стабилизовањем енергетско-информационих канала ви
талне енергије (прана, ћи, ки…), познате у свим традиција
ма а широко коришћене у трансперсоналним енергетским
терапијама (Ајурведским, Ћигонг, Реик и…), указујући на
дубљи квантно-сплетени / квантно-гравитациони егзотични
аспект трансперсоналних енергетско-информационих кана
ла.50,51 Такође, сугерисан је и квази-класични јонски аспект
акупунктурног система, остварен посредством без-прагов
них електричних синапси, за ред величине повећане кон
центрације у акупунктурним тачкама и са знатно повећаном
апсорпцијом јона у тим тачкама.

Квантно-холографске основе духовности
На трансперсоналном нивоу, унутар нашег проширеног
квантно-холографског психосоматског оквира, већ помену
та аналогија математичких формализама квантно-холо
графске Хопфилдове неуронске мреже и Фејнманове про
пагаторске верзије квантне механике указује на колектив
ну свест као могуће онтолошко својство самог квантног
ЕМ поља, чији меморијски атрактори могу бити основа
квантно-холистичке глобалне психосоматике52 – са зна
чајним религијско / друштвеним импликацијама о нужно
сти трансперсоналног квантно-холографског балансирања
свих непожељних колективних меморијских атрактора
(који ће нерепрограмирани временом довести до развоја
психосоматских болести или међуљудских сукоба у овој и
/ или наредним генерацијама којима се трансперсонално и
несвесно преносе).

50 Raković, D. Quantum-informational bases and frontiers of psychosomatic
integrative medicine, in: Proc. NEUREL-2014, eds. Reljin, B. and Stanko
vić, S. (2014), Belgrade: IEEE Serbia & Montenegro Section, pp. 105-110.
Слично предавање по позиву одржано на: 7th European Congress for
Integrative Medicine (ECIM 2014), 10-11 October 2014, Belgrade.
51 Raković, D. On biophysical energy-informational nature of acupuncture
system, consciousness and vital energy, in: Proc. Speech & Language 2015,
5th Int. Conf. Fundamental and Applied Aspects of Speech and Langua
ge, eds. Sovilj, M. and Subotić, M. (2015), pp. 201-211. Такође саопште
но на: Joint Workshop on Quantum-Informational Medicine & 1st Serbian
Congress for Integrative Medicine, 7th European Congress for Integrative
Medicine (ECIM 2014), 10-11 October 2014, Belgrade. Слично предавање
по позиву одржано на: 1st Rubicon Group Conference, 11-13 March 2016,
London.
52 Raković, D. Stress and anti-stress: Holistic quantum-informational frame
work, with anti-stress recommendations, in: Verbal Communication Quality
Inter-disciplinary Research II, eds. Jovičić, S., Sovilj, M. and Subotić, M.
(2013), Belgrade: LAAC/ IEPSP, pp. 587-606.

43

ДЕЈАН РАКОВИЋ
Заиста, када постоје трансперсонално-сплетене блокаде у
простору енергија-стање ЕМ квантног поља акупунктурног
система / свести (а већ лабораторијски тестови указују на
сплетеност свести тј. екстрасензорна искуства у квантној
реалности53, 54, 55, 56, 57) – тада треба уклонити и меморијске
атракторе квантно-холографске мреже повезане-са-ЕМ
-квантним-пољем колективне свести (молитвом или цир
куларним (психо / енергетским) терапијама, из свих ре
левантних мета-позиција да се енергетски-информационо
расплету све менталне адресе укључене у проблем, са ко
начним циљем потпуног исцељења односно спиритуалне
интеграције личности.
У супротном, спонтане трансперсоналне комуникације са
разменом информација у прелазним стањима индивидуал
не свести имале би негативне психосоматско-спиритуалне
ефекте, пошто би доводиле до глобалног транс-генерациј
ског повећања психосоматских оптерећења на нивоу ма
кроскопске квантне просторно-временске мреже колектив
не свести58, 59 – и тиме представљале кармички / греховни
мотор историје. Једини феномен који би смањивао ова оп
терећења јесте све-праштајућа молитва и себи и другима
(ближњима, непријатељима, умрлима) – вероватно посред
ством истовремено спиритуално-побуђених вакуумских
53 Mind at Large: IEEE Symposia on the Nature of Extrasensory Perception
(Studies in Consciou s ness), eds. Tart, C. T., Puthoff, H. E. and Targ, R.
(2002), 2nd ed., Charlottesville, VA: Hampton Roads Publ.
54 Mind-Reach: Scientific Look at Psychic Ability (Studies in Consciousness),
eds. Tart, C. T. and Puthoff, H. E. (2004), 2nd ed., Charlottesville, VA: Hamp
ton Roads Publ.
55 Radin, D. (2006) Entangled Minds: Extrasensory Experiences in a Quantum
Reality, New York: Paraview.
56 Jahn, R. G. and Dunne, B. J. (2011) Consciou s ness and the Source of Reality:
The PEAR Odyssey, Princeton: ICRL, и многе архивске публикације и тех
ничка саопштења PEAR (Princeton Engineer ing Anomalies Research).
57 Jahn, R. G. (1982) The persistent paradox of psychic phenomena: an engine
ering perspective, Proc. IEEE vol. 70, pp. 136-170.  
58 Raković, D. On quantum-holographic bases and frontiers of integrative me
dicine and transpersonal psychology: psychosomatic, epistemological, and
spiritual implications, in: Proc. 1st Int. Congress on Psychological Traum
 a:
Prenatal, Perinatal & Postnatal Aspects (PTPPPA 2015), eds. Brekhman, G.,
Sovilj, M. and Raković, D. (2015), Belgrade: LAAC/ IEPSP, pp. 59-72.
59 Raković, D. On quantum-holographic bases of psycho-physiological deve
lopment of a child, in: Psycho-physiological Development of a Child: Prena
tal, Perinatal and Postnatal Aspects, eds. Sovilj, M., Jeličić, Lj. and Adamo
vić, T. (2016), Belgrade: LAAC / IEPSP, pp. 307-339. Биће репринтовано
у: Int. J. Prenatal & Life Sciences (Special Issue): Prenatal & Life Sciences
Centenary Anthology, 100 Years of Prenatal Psychology: Vital Keys to Un
derstanding the Meaning in Life, eds-in-chief Turner, J. R. G. and Turner, T.
G. N. (2018).
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макро-квантних порција виталне енергије (слично спири
туално-побуђеним и ментално-каналисаним Ајурведским,
Ћигонг, Реики и савременим искуствима локалног и тран
сперсоналног исцељења60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71) у моли
твом-повезаним особама, као ин-детерминистичке интер
венције у (иначе интринсично-детерминистичкој / шре
дингеровски-унитарној) квантно-холографској еволуцији
колективне свести. То оставља највећи простор за слободну
вољу и утицај на будуће преференције – чиме улога сваког
појединца постаје незаменљива због утицаја и бриге за ко
лективно ментално окружење.
Наш квантно-холографски оквир имплицира и да хијерар
хијски делови носе информацију о целини, што асоцира
на хиндуистички однос Браман / Атман, као целине и де
ла у коме је садржана информација о целини,72 омогућују
ћи суптилну квантно-информациону спрегу различитих

60 Swami Sada Shiva Tirtha (2007) The Ayurveda Encyclopedia. Natural Sec
rets of Healing, Prevention and Longevity, 2nd ed., New York: Sat Yuga
Press.
61 Master Choa Kok Sui (2006) The Origin of Modern Pranic Healing and Ar
hatic Yoga, Institute for Inner Studies Publishing Foundation Inc, постоји и
наш превод.
62 Mantak Chia (1983) Awaken Healing Energy Through The Tao, Santa Fe:
Aurora Press, постоји и наш превод.
63 Rand, W. L. (1998) Reiki The Healing Touch, Southfield: Vision.
64 Mileković, М. (2010) Reiki – put ka sebi, 2. izd., Beograd: Booking.
65 Brennan, B. A. (1987) Hands of Light: A Guide to Healing Through the Hu
man Energy Field, New York: Bantam Books, постоји и наш превод.
66 Davitashvili, D. (1988) Slushaju svoi ruki, Moskva: Fizkultura i Sport,
постоји и наш превод.
67 Pearl, E. (2001) The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself, Carlsbad:
Hay House, постоји и наш превод.
68 Grabovoi, G., Smirnova, S. and Jelezky, S. (2012) Methods of Healing thro
ugh the Application of Consciousness, Hamburg: Rare Ware Medienverlag,
постоји и наш превод.
69 Bartlett, R. (2009) Matrix Energetics: The Science and Art of Transforma
tion, Hillsboro: Beyond Words Publ.
70 Kinslow, F. J. (2008) The Secret of Instant Healing, Carlsbad: Hay House.
71 Proc. Symp. Quantum-Informational Medicine QIM 2011: Acupuncture-Ba
sed and Consciou s ness-Based Holistic Approaches & Techniques, eds. Rako
vić, D., Arandjelović, S. and Mićović, M. (2011), Belgrade: QUANTTES &
HF & DRF.
72 Wilber, K. (1980) The Atman Project, Wheaton, IL: Quest.
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хијерархијских нивоа у Природи,73, 74, 75, 76 што подржавају
акупунктурни систем и његове пројекционе зоне (ECIWO
холографска концепција77) и откриће квантно-холографског
утицаја језичке комуникације на експресију ћелијског генома
(говорном-модулацијом обасјавајућег-ласерског-сигнала78),
као и порекло чудесних креативности (Тесла и Моцарт као
студије случаја79, 80) и предестинираности животних путе
ва и искушења (на шта указују савремена искуства хипно
регресија81 али и искуства различитих традиција,82 уз исти
цање да их је могуће оптимизирати духовним очишћењем).
Наш квантно-холографски оквир указује и на два когнитив
на модуса свести, према јачини спреге свест-тело-окруже
ње: слабо-спрегнути квантно-кохерентни директни (у вантелесним религијско / креативним прелазним и измењеним
стањима свести, типа молитве, медитације, сањарења,
луцидних снова ...), и јако-спрегнути класично-редуковани
индиректни (у телесним перцептивно / рационално посре
дованим нормалним стањима свести, типа чулне перцепци
је, логичког и научног закључивања ...) – уз услове узајамне
трансформације (опет Тесла као сјајна студија случаја).83
Ово објашњава и принципијелно неадекватну информациону
73 Pribram, K. (1971) Languages of the Brain: Experimental Paradoxes &
Principles in Neur o-Psychology, New York: Brandon.
74 Bohm, D. (1980) Wholeness and the Implicate Order, London: Routledge &
Kegan Paul.
75 Rakočević, M. Univerzalna svest i univerzalni kod, u: Svest: naučni izazov
21. veka, priredili Raković, D. i Koruga, Dj. (1996), Beograd: ECPD & Či
goja, постоји и енглеска верзија.
76 Koruga, Dj. Informacion a fizika: u potrazi za naučnim osnovama svesti, u:
Svest: naučni izazov 21. veka, priredili Raković, D. i Koruga, Dj. (1996), Be
ograd: ECPD & Čigoja, постоји и енглеска верзија.
77 Zhang, Y. (1987) ECIWO Biology and Medicine: A New Theory of Conque
ring Cancer and Completely New Acupuncture Therapy, Beijing: Neim
 enggu
People Press.
78 Gariae v, P. P. (2009) Lingvistichesko-volnovyi genom: Teoriya i praktika, Ki
ev: Institute of Quantum Genetics.
79 Raković, D. On nature and control of creativity – Tesla as a case study, in:
CEUR-WS.org/Vol-822, eds. Karabeg, D. and Park, J. (2011), Proc. 2nd Int.
Workshop on Knowledge Federation, Dubrovnik, Croatia.
80 Holmes, F. (1878) The Life of Mozart Including his Correspondence, Chap
man & Hall, p. 211.
81 Newton, M. (1994) Journey of Souls, Woodbury: Llewellyn, постоји и наш
превод.
82 Eliad e, M., Wies ner, H. S. and Couliano, I. P. (1991) The Eliad e Guide to
World Religions, San Francisco: Harper, постоји и наш превод.
83 Tesla, N. (1983) My Inventions: The Autobiography of Nikola Tesla, Willi
ston: Hart Brothers, постоји и наш превод; у овој књизи републикован
је оригинални шестоделни серијал публикован у Electrical Experimenter
Magazine (1919).
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рацион ализацију сваког директног квантно-холографског
спиритуално / религијског мистичног искуства (као про
блем квантне теорије мерења, о редукцији имплицитног
поретка квантно-кохерентних (квантно-холографских) су
перпозиција у експлицитни поредак мерних класично-
редукованих стања).
То је блиско искуствима многих шаманистичких трибалних
традиција, које сматрају да истинску (квантно-холограф
ску) стварност представљају снови, а да је (класично-реду
ковано) будно стање лаж / привид (маја, како се истиче и
у традицијама Истока). У истом контексту би било схва
тљиво да су све потоње парцијалне рационализације (кла
сично-редукована мапирања!) мистичних искустава ипак
само апроксимације фундаментално-холистичке ствар
ности (квантно-холографске територије!), које се разлику
ју од традиције до традиције. С друге стране, консензуси
мистика исте традиције о сличној парцијалној рационали
зацији мистичних искустава могли би се разумети као део
истог доминантно-каналишућег транс-генерацијског кон
текстуалног наслеђа припадника исте традиције (јер се не
рађамо као tabula rasa, на шта указују већ поменута савре
мена искуства хипнорегресија али и искуства различитих
традиција).
Тако наук а затвара круг, ре-откривајући два модуса спо
знаје и истовремено постављајући и сопствена епистемо
лошка ограничења – како је то сачувано миленијумима у
шаманистичким трибалним традицијама,84 или како је пре
више од два миленијума описао Патанђали у Јога сутра
ма, истичући да је мистично искуство (самади) ’испуњено
истином’ и да је оно ’изнад закључивања и светих списа’,85
да би почетком прошлог века Берђајев у Философији слобо
де разлику вере и знања формулисао као разлику два начи
на сазнања, молитвом-посредованог ’пројављивања ствари
невидљивих’ и рационално-посредованог ’пројављивања
ствари видљивих’.86
Осим тога, неопходност непосредне квантно-холографске
спреге индивидуалне и космичке колективне свести у опсер
вирању имплицитног поретка захтевала би слабу вантелесну
84 Castaneda, C. (1971) A Separate Reality: Further Conversations with Don
Juan, New York: Simon & Schuster, постоји и наш превод.
85 Swami Prabhavananda, Ch. Isherwood, tr. (1969) The Yoga Sutras of Pata
njali. How to Know God, New York: New American Library, постоји и наш
превод.
86 Berdyaev, N. (1911) Filosofiya svobodi, Moskva: Put, постоји и наш
превод.
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квантно-комуникациону спрегу свест-окружење, односно
претходно репрограмирање свих психосоматских оптере
ћења (очишћење од посесивних или хедонистичких емоци
онално-менталних греховних / кармичких веза са светом). У
супротном, као менталне адресе оне би доводиле до квант
ног пројектовања ментално-каналисане трансперсоналнотунелиране свести на одговарајуће ван-телесно окружење,
и тиме до класично-редукованог ван-телесног екстрасен
зорног опсервирања ментално-адресираног окружења. У
том контексту је и разумљив напор мистика свих традиција
да кроз духовну праксу (молитву, медитацију, ...) претходно
очисте свест / душу и тако досегну свој коначни есхатоло
шки циљ (Царство Божје, нирвану, ...), односно post-mortem
спасење (безгрешне, невезане) душе, достизањем поновногсједињења (re-ligare / yoga) са духовним праизвором.
То ипак оставља простор и за персоналну љубав, чија нај
виша манифестација јесте управо способност и спремност
за стално и безусловно праштање (вољеној особи, и због
ње свима другима, укључујући непријатеље) у молитви и
(са њом квантно-холографски узајамно повезаној) живот
ној пракси; слично се односи и на љубав према родбини и
пријатељима.

Закључак
Изложени квантно-холографски приступ има значајне холи
стичке психосоматске и спиритуалне импликације.
Тако би се могло рећи да постоје три линије фронта инте
гративне психосоматске медицине: (1) духовност и цирку
ларне меридијанске (психо)терапије, са потенцијалном мо
гућношћу трајног уклањања узајамних меморијских атрак
тора на нивоу колективне свести; (2) источњачка (квантно)
холистичка медицина и не-циркуларне психотерапије, које
привремено уклањају меморијске атракторе на нивоу аку
пунктурног система / индивидуалне свести и спречавају
или ублажавају њихову соматизацију, као последицу немара
на првом нивоу; (3) западњачка симптоматска медицина,
која кроз имунологију, фармакологију, превентивну дијаг
ностику и хирургију спречава или ублажава соматизоване
последице немара на прва два нивоа.
Посебно треба истаћи да нужне активности на другом и
трећем нивоу, уз занемаривање првог нивоа, имају за по
следицу даље преношење меморијских атрактора на ни
воу индивидуалне и колективне свести у овој и наредним
генерацијама, само нагомилавајући квантно-холографска
нелокална оптерећења која проузрокују потом не само
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болести, већ и међуљудске сукобе, ратови и друга страда
ња. Тако би сви психосоматски проблеми могли имати своје
иницијалне корене у енергетско-информационим атрак
торским блокадама на различитим нивоима свести (иза
званим транс-генерацијски-предестинираним стресорима,
попут страха, фрустрација, љутње, мржње...), а исцељива
ње би укључивало њихову интеграцију са здравим језгром
личности, кроз безусловно духовно-праштајуће прихвата
ње себе и свога окружења. Или у дубинској психотерапиј
ској терминологији, исцељивање би најпре започело инте
грацијом отцепљених аспеката Сенке (подсвести) са Пер
соном (егом), и потом завршено интеграцијом са вишим Ја
на крају процеса индивидуац
 ије (психосинтезе), тј. укла
њањем свих слојева маске појединца сазданих од његових
квантно-холографских енергетско-информационих блокада
(везаности) на различитим нивоима свести.
У контексту транс-генерацијског космичког квантног хо
лограма, иако је на нивоу колективне свести све квантнохолографски предестинирано, како сугеришу и искуства
различитих традиција али и савремена искуства пост-хипно
тичких регресија, сва поменута искуства сугеришу и могућ
ност оптимизације квантно-холографског животног програ
ма спиритуалним очишћењем, што се своди на расплитање
/ развезивање од свих нивоа индивидуалне и колективне
свести, и следствено на пуну ре-интеграцију вишег Ја –
његовим поновним сједињењем са духовним праизвором.
Коначно, могло би се рећи да постоје два когнитивна модуса
индивидуалне свести, према јачини спреге свест-тело-окру
жење: (1) слабо-спрегнути квантно-кохерентни религијско
/ креативни директни (у измењеним и прелазним стањима
свести) и (2) јако-спрегнути класично-редуковани перцеп
тивно / рационални индиректни (у нормалним стањима
свести) – са значајним епистемолошко / религијским им
пликацијама. Поменута истраживања су и на линији поново
пробуђеног научног интересовања за истраживање свести
последњих деценија, уз наговештаје појаве велике синтезе
два модуса спознаје – где улога појединца постаје незамен
љива због утицаја и бриге за колективно ментално окруже
ње, што је свакако фундаментално питање и менталне хи
гијене и грађанске пристојности, односно и духовног и гра
ђанског морала. И могу помоћи да схватимо да су све наше
парцијалне рационализације (класично-редукована мапира
ња!) ипак само апроксимације фундаментално-холистичке
стварности (квантно-холографске територије!) – а да су све
поделе трагични неспоразум духовно незреле (историјске)
епохе цивилизације (јер, мапа није територија!).
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QUANTUM-HOLOGRAPHIC FRAMEWORK FOR
PSYCHOSOMATICS AND SPIRITUALITY
COMPLETE HEALING AND SPIRITUAL 
INTEGRATION WITHOUT A MASK

Abstract
The subject of this paper is quantum-holographic framework for holistic
psychosomatics (including integrative medicine and transpersonal
psychology). Such a framework could have significant implications
for understanding the mechanisms of quantum-holographic feedback
control in the morphogenesis and bio-resonant application of the
healing boundary conditions in psychosomatics, based on acupuncture
and consciousness. It sheds new light on the long standing open
problems of the holistic role and limitations (of local balancing) of the
acupuncture system and (psychotherapeutic and spiritual integration of
the local contents of an individual as well as complete unbonding of all
transpersonal contents of the collective) consciousness. It also indicates
the quantum-holographic nature of the deep psychotherapeutic layers
of the mask of the individual, constructed by its energy-information
blockages (bondings) at different levels of consciousness. Essentially,
all psychosomatic problems could have their initial roots in the energyinformational attractor blockages at different levels of consciousness
(caused by trans-generational-predestined stressors such as fear,
frustration, anger, hatred...) and healing would include their integration
with the healthy core of personality, through the unconditional
acceptance of spiritually forgiving oneself and one’s environment.
Or in the deep psychotherapeutic terminology, healing would start by
integration of the breakaway aspects of the Shadow (subconscious)
with the Person (ego) and then completed by integration with a higher
Self at the end of the process of individuation (Psychosynthesis) i.e. by
removing all mask layers of the individual, intricately constructed by
the quantum-holographic energy-informational blockages (bondings)
at different levels of consciousness. All this is aligned with the revived
scientific interest in the study of consciousness in recent decades
(indicating the occurrence of grand synthesis of the two modes of
knowledge, rational-scientific and creative-religious, in the framework
of a quantum-holographic paradigm) – with the essential role of each
individual because of the influence and concern for unloading of the
collective mental environment.
Key words: quantum-holographic informatics, psychosomatics,
spirituality, acupuncture system, consciousness
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МАСКА У ЈАПАНСКОМ
ПОЗОРИШТУ НО КАО
ПОСРЕДНИК У
КОМУНИКАЦИЈИ
УНУТАРЊЕГ И СПОЉАШЊЕГ
Сажетак: Јапански теат
 ар но вероватно је данас у свету најпо
знатији тип позоришта у којем глумци користе маске. У Јапану,
употреба маске примећује се још у преис торијској прошлости те
земље, иако порекло данашњих маски треба тражити у знатно
каснијем времену, по општој сагласности од VII века, када маска
стиже из Кине. У Кини су тада већ постојале сценске извођачке
вештине, које настају популаризацијом неких облика верских ри
туал а и увођењем народних тема у обреде истеривања демона.
Кинеска маска, каква се ту користила, пренета је и у Јапан, да би
се од XIV века њена употреба све више везивала за тада нову позо
ришну врсту, драму но. У вековима развоја новог театра, чијим се
творцем сматра глумац Зеами Мотокијо (1363–1443), биће утвр
ђен и репертоар маски, прилагођених његовој концепцији и тема
ма. У но-драми, од њених почетака преплићу се елементи будизма,
шинтоизма и књижевности, чиме она представља аутентичну
синтезу јапанског духа тог времена.
Кључне речи: позориште но, маска, Зеам
 и, зен-будизам,
шинтоиз ам, јапанска књижевност
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У тексту који следи покушаћемо да се приближимо теми
коју, међутим, на овом месту ни издалека нећемо бити у
могућности да размотримо исцрпно. Ограничења су више
струка, но довољно је нагласити једну чињеницу: да бисмо
о овом предмету казали све оно што је потребно како би се
он свестрано сагледао и разумео, неопходан би био интер
дисциплинарни захват који би феномен маске објаснио из
перспективе разних дисциплина, као што су антропологија,
фолклористика, театрологија, религија, психологија, и др.
Штавише, такав приступ морао би бити у довољној мери
компаратистички утемељен, не бисмо ли тако утврдили да
ли се и у чему значење маске у овом случају разликује од
њене примене у другим типовима позоришта у свету – и све
то, дакако, с довољном свешћу о томе да се семантика маске
и у оквиру исте традиције може мењати с променом дру
штвених услова и парадигми мишљења. Данас, наиме, када
ова драмска врста све више иступа ван језичких и нацио
налних граница Јапана, а поједини млађи мајстори за израду
маски за но1 (омоте) у својим делима оживљавају лица из,
на пример, светског ликовног наслеђа, традиционално пои
мање маске као првобитно ритуалног и сакралног предме
та неминовно ће се мењати. Овој широкој и сложеној теми,
стога, приступићемо ограничено и „трансдицплинарно”, ра
светљавајући феномен но-маске ширим захватом у поље ње
говог јављања, с циљем да изложимо тек уводна запажања у
вези с историјским чињеницама њеног настанка и улогом у
театру но, као и неке могућности њеног разумевања данас.
Почеци ношења маски у античком Јапану повезују се с ки
неским утицајима, а многи истраживачи сматрају да до XIV
века, када настаје оно што данас зовемо позориштем но, ау
тохтона јапанска маска није ни постојала. Иако је у наше
време постала чак синоним за ову врсту традиционалног ја
панског театра, данас вероватно и најстаријег уопште, маска
је тек једна од његових компоненти – штавише, њу у пред
стави носи само главни глумац (шите), а каткад и његов
пратилац (цуре). По правилу, други по важности актер (ва
ки) у представи не носи маску, а такво огољено лице назива
се хитамен. Наиме, за разлику од главног протагонисте који
је најчешће појава из света оностранога – о његовом нат
природном карактеру сведочи управо маска – ваки припада
свету живих, те стога не покрива лице. Чак и у том случају,
међутим, Зеам
 и Мотокијо (世阿弥元清, 1363–1443), творац
1 Реч „но” и у савременом јапанском језику означава некакву вештину и
способност па иако њена тачна етимологија у случају ове сценске умет
ности није довољно позната, сматра се вероватним да се и у том случају
термин односио управо на извођачку вештину.
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драме но, у свом теоријском спису Фушикаден прописује да
и мимика лица без маске мора бити строго контролисана,
чиме се оно практично уподобљава маски. Пошто је лик без
маске овоземаљска и обична личност, примећује Зеам
 и, мо
гло би се претпоставити да је његова улога лакша. То, међу
тим, нипошто није тако, упозорава он. Израз лица мора, и у
том случају, давати ефекат маске, утолико што оно не сме
глумљеном мимиком и афектацијом подражавати карактер
који се игра, већ је глумчева улога у томе да га убедљиво
дочара покретима и атмосфером.
Често се може чути мишљење да је израз лица код Јапа
наца далеко сиромашнији експресивношћу него што је то
код Европљана, нарочито онда кад иза њега стоји неко дру
штвено непожељно осећање, као што је то љутња. У јапан
ском језику чак постоји израз који упоређује нечије лице с
маском за но, када се жели казати да је оно безизражајно,
каквим лице Јапанаца доиста може изгледати у поређењу с
европским. Штавише, примећено је и то да је израз лица
често у нескладу с очекиваним, као што је то у случајеви
ма када особа која је у жалости или изложена грдњи реаг у
је осмехом.2 Вероватно, стога, није случајност ни то да се
већ средњовековним позоришним конвенцијама прописује
да лице своју естетску вредност стиче неутрализацијом екс
пресивности, док се динамика и богатство унутарњег света
тек наговештавају.3
Могуће је претпоставити да су три главна чиниоца – ге
нетске предиспозиције и физиономија, затим друштвене
конвенције и ограничења, те естетски укус – пројектовали
идеал лица, у драми но нарочито женског, које се перципи
ра лепим у одсуству експлицитне експресивности, јер би
га она сувише јасно одредила и тако банализовала. У фе
номену јапанске маске, дакле, огледа се и етичко-естетски
укус Јапанаца, који, у целости гледано, налаже уздржаност
у изражавању индивидуалних осећања и ставова. Когнити
вистичка истраживања данас показују занимање за ову екс
пресивну амбивалентност неких главних типова јапанске
маске, чији ће израз на крају зависити од глумчеве вештине,
2 米谷, 淳&凱令, 瀧上 (1994) 日米のTVドラマを用いた表情識別実験,
神戸大学国際文化学部紀要 3/11, p. 29-53.
3 Две главне теорије о пореклу јапанског народа одражавају се и у по
кушајима типизације лица Јапанаца. Уколико су први становници би
ли досељеници из крајева Азије јужно од Јапана, онда је типично лице
обрасло брадом, широко и изражене тродимензионалности. Постоји и
друго мишљење, према којем су непосредни преци Јапанаца припадни
ци народа пореклом са севера азијског континента. Будући прилагође
ни суровим и хладним условима живота, њихово лице је уско и равно,
оскудне експресивности.  
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угла посматрања, ефеката светлости и сенке, али ништа ма
ње и гледаочевог разумевања сценских конвенција. Не сме
мо, међутим, заборавити ни чињеницу да је овде реч тек о
једном типу маске, док је већина њих чак веома изражајна.  
Иако не можемо олако извести закључак да између маске
глумца и друштвене персоне постоји директна повезаност,
нити пак можемо олако устврдити да је такав јапански сен
зибилитет изграђен у једном одређеном историјском перио
ду, када је живео Зеам
 и, и сасвим јасно условљен неком дру
штвеном или однегован одређеном уметничко-религијском
праксом, опет се не можемо одупрети утиску да је строга
и свечана атмосфера театра но на неки начин ипак повеза
на с веома присутном естетиком уздржаности, која се раз
вија током јапанског средњег века. Та уздржаност у складу
је и са класичним источноаз ијским моделом култивисања
личности, који није правио оштру разлику између етичког,
естетског, религиозног и друштвеног човековог бића. Ово
значајно пркоси савременој и, мора се приметити, европо
центричној предрасуди да „инхибиције” у изразу, вербал
ном или емоционалном, нечије индивидуалности сведоче,
или бар воде у какву психопатологију. У више холистичком
источњачком идеалу, свака од наведене четири области ис
пољавања људског духа у себи садржи и преостале три, те
тако, бар у својим „идеалним” класичним оквирима, умет
ност подразумева и морални интегритет, али и истанчаност
у разумевању религијског, те друштвени кредибилитет. У
психотерапиjској пракси јапанског типа, такође, не инсисти
ра се на вербализацији нити на логичко-линеарној интер
претацији проблема, већ на јачању поља свесности које хо
листички и интуитивно суспендује приоритете ега у корист
интуитивнијег и интегришућег односа према целини.4
Имамо ли на уму то да сами Јапанци себе сматрају народом
богате осећајности, а мање дискурзивне логике и хладног
разума,5 онда се можемо оправдано изнова запитати како
је дошло до тога да се осебујна осећајност исказује таквим
шкртим и сведеним формама као што је то театар но. Одго
вор, који нипошто није један и једноставан, треба тражити
у токовима вишевековног развоја ове драмске врсте, у окви
ру које се маска јавља као њена препознатљива и неодво
јива али никако једина и довољна особеност. Но је, може
се са сигурношћу рећи, сублимирани продукт Зеам
 ијевог
4 Zerbe, C. E. and Makiko, K. (2003) Hakoniwa: Japanese Sandplay Therapy,
The Counseling Psychologyst 31(1), pp. 93-112.
5 木村有伸 (2009) 日本人の「国際化」議論における日本特殊性の信念:
その内容と問題点, 立命館国際研究 22-1, 立命館大学国際関係学会
編, pp. 141-162.
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настојања да синтезом постојећих извођачких вештина ни
жег ранга ослањањем на традиционалну естетику и према
очекивањима реципијената из највишег друштвеног слоја
овај нови позоришни жанр преобрази у врхунску уметност
тог времена, достојну пажње самурајских господара.
Данас се говори о традицији но-драме дужој од шесто годи
на, али многи аутори истичу то да је она своју данашњу и
стабилну форму стекла тек на прелазу из XVIII у XIX столе
ће, када је пет њених главних школа шогунату, тј. самурај
ској влади, морало доставити своје репертоар е с поједино
стима извођења комада. Како каже Таро Јокојама, тада је и
време трајањa представе продужено а но добија свој препо
знатљиви „тешки” и свечани карактер.6 Где год, дакле, тра
жили порекло маске или сензибилитета драме но, извесно
је да се они крију у многим слојевима њеног развоја, који и
у данашње време још увек траје упркос привиду безвреме
ности и непромењивости њене форме – траје све док је увек
нових тумачења која покушавају да објасне њен смисао и
естетику некад и сад.
Овај феномен обликовале су неколике силе, унутрашње и
спољашње, чијим разумевањем нам се откривају снага и
иновативност Зеам
 ијеве стваралачке воље, као и одлике
средњовековног укуса и природа оновремених веровања у
складу с којима је деловала. О могућности пуног разуме
вања те древне уметности, међутим, Т. Ример у уводу свог
преводa Зеам
 ијевих теоријских списа примећује следеће:
„Ови трактати показују нам да психолошке црте Зеам
 ија и
његових саврeменика, колико год им ми наклоњени били,
манифестују изразите особине стране модерном менталите
ту, и јапанском и западњачком. (...) Што год да смо стекли
у вековима по његовој смрти, исто тако смо и изгубили не
што – то је онај квалитет понајбоље изражен у трепету који
је Зеам
 и осећао пред природом и уметношћу, онај трепет
што је за њега био неопходан увод у индивидуално ствара
ње.”7 Иако, дакле, проницањем у околности настанка и идеј
ни свет драме но можемо казати да је разумемо, већ самом
чињеницом да она не би могла лако произаћи из духа нашег
времена јасно је да смо неповратно изгубили нешто древ
но и исконско, оно што је у животу средњовековног човека,

6 横山, 太郎 (2014) どこまでが能だったのか？歴史的に見た能の輪郭,
Излагање са XVIII симпозијума о позоришту но „Садашњост и будућ
ност позоришта но”, одржаног 26. октобра 2014. године на Универзитету
Хосеи.
7 Rimer, T. J. and Masakazu,Y. (1984) On the Art of the No Drama: The Major
Treatises of Zeami,  Princeton: Princeton University Press, рp. XVII-XIV
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био он уметник или обични појединац, било неизбежно
присутно – страхопоштовање према непознатоме.
Филозоф Мегуми Сакабе у тој промени когнитивноемоционалне парадигме у односу према свету препозна
је апсолутно подређивање модерног човека владавини его
идентитета и деградацију спољашњег света на осиромаше
ну представу у човековој его свести. Данас се, каже он, безу
словно верује у реалност огољеног лица које означава иден
титет утемељен на егу. Додир са стварношћу као таквом је
изгубљен, као и способност човекове метаморфозе и њего
вог преношења у друга подручја постојања.8 Колико год ми,
дакле, изучавали историјске прилике и естетику средњове
ковља, његово религиозно страхопоштовање према свету и
невидљивим силама које га обликују, те скромност пред кре
ацијом нећемо моћи лако разумети јер је трајно разграђена и
средњовековна сазнајна парадигма.
Поред тога што театар но представља за јапански средњи
век специфичну, величанствену сценску плесно-музичку
синтезу ранијих шаманистичких и анимистичких пракси и
представа, класичне јапанске поезије и будистичких идеја,
на њен настанак увелико су утицале друштвена реалност
и професионална свест Зеам
 ија и осталих. Време суверене
владавине племства с апсолутним ауторитетом цара у сре
дишту било је у Зеам
 ијево доба већ ствар прошлости. Оно
се окончало с крајем периода Хеиан (794–1192), када бива
утемељена прва самурајска влада (бакуфу) у граду Кама
кури. И у периоду који је непосредно претходио том по
литичком преврату, као и у каснијим вековима својеврсног
двовлашћа племства у Кјоту и самурајских господара, увек
с превлашћу ових потоњих, нови господари из редова рат
ничког слоја показивали су снажну чежњу за аристократ
ском културом у свим њеним видовима. Овакву приврже
ност самураја XIV века ранијој дворској култури видимо, на
пример, у чувеном есејистичком делу Цурезурегуса (Есеји у
доколоци), чији је аутор, будистички монах Јошида Кенко,
међу самурајима био нарочито поштован због свог познава
ња манира и обичаја аристократије.
Овакве свестрано образоване личности будистичких мо
наха, тим пре што замонашење у Јапану није увек значило
и доживотно везивање за манастир, биле су значајни по
средници у том једносмерном протоку културе и традици
је. Уметност и религија у Јапану средњега века, па и пре
тога, често нису биле јасно разграничене. Ово је свакако
8 佐々木, 重洋(2012) 仮面と物質性: 仮面論の再考に向けて,名古屋大
学文学部研究論集, 名古屋大学刊行, рp. 31-51.
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карактеристично за средњи век уопште, те се исто може ка
зати и за, на пример, Србију и Византију онога времена. Раз
лика је, међутим, у томе што је уметност ту била искључиво
у служби изображавања духовних истина и стремљења, до
кле је у Јапану област естетског задржала одређену аутоно
мију. Штавише, естетско је често имало одређени примат
чак и над религијским. О аутономији уметности, наравно,
не говоримо у данашњем смислу, будући да је она – нарочи
то у својим синкретистичким формама као што је но – увек
комуницирала с оностраним, а од ствараоца су се очекивали
аскетизам и дух самопорицања. У поменутом спису Фуши
каден, којим Зеам
 и преноси учење свог оца Кан’амија, од
мах на почетку глумцу се забрањују развратна разузданост,
коцка и опијање; истовремено се захтева самопрегорност и
строгост у увежбавању елемената драме (кеико), те упозо
рава на опасност горде разметљивости. Данас се претпоста
вља да је Зеам
 и још у својим давадесетима и сам примио
био монашке завете при једном зен-будистичком манасти
ру, а његови каснији списи показују све веће и суштинскије
поистовећивање стваралачког и духовног пута. Монашење,
понављамо, у Јапану није увек водило манастирском животу
у целибату, већ је могло бити чин личног заветовања Буди
ном путу, што је подразумевало – не и увек једнако стро
го и доследно – поштовање иначе стриктних будистичких
заповести.  
Да бисмо, међутим, избегли поистовећивање уметничког
стварања и религијске праксе у савременом смислу, корисно
је поменути појам мићи, тј. пут, који се пре средњега века
већ односио на професионално занимање уопште. С време
ном, у традицији јапанског песништва пут постаје нешто
што се преноси у оквиру породице и захтева опет готово
религиозну посвећеност, као и озбиљност у усавршавању
и очувању. „(...) Они који овоме путу теже, морају се кло
нити сваке порочности”, каже Зеам
 и. Строгост и тежња ка
усавршавању, те тајновитост које прате концепт овако схва
ћеног професион
 алног пута настале су управо на пресеку
двеју култура – старе аристократске у борби за опстанак и
нове самурајске, која је желела да се продухови и оплемени.
Као што су се породица и њена традиција морале одржати
у новом поретку, и као што пут ратника тражи стално одри
цање и унапређивање вештине, на исти начин Зеам
 и захтева
верно преношење породичне традиције. Он налаже дожи
вотно усавршавање глумца (ненраи кеико) кроз све фазе ње
говог живота и рада, у чему је свакако немалу улогу имало
и зен-будистичко поимање зазен медитације – као пута који
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се никад не завршава.9 Зен будизам који је, не толико на са
држинском плану појединачних драма колико у формалнотеоријском смислу, веома много утицао на позориште но,
био је и основна религија многих самурајских господара у
периоду Муромаћи (1336–1573), када овај театар и настаје.
У његовој дванаестој години, Зеам
 ија примећује један од
њих – пет година старији шогун Ашикага Јошимицу (1358–
1408), који ће на своме врхунцу бити најмоћнија личност у
земљи. Иако до тада тек члан једне од бројних позоришних
трупа, захваљујући шогуновом покровитељству Зеам
 ију се
отвара пут ка успеху. Осим шогуна, подршку и помоћ пру
жио му је и Ниђо Јошимото, један од водећих песника тог
времена. Након Јошимицуове смрти 1408. године, међутим,
његови ћудљиви настављачи, синови Јошимоћи и Јошино
ри, нису му били наклоњени. У време када је на челу шогу
ната био Јошинори, Зеам
 и, тада у својој седамдесет и другој
години, бива чак прогнан на удаљено острво Садо. Додуше,
тачни разлози овог кажњавања данас нису познати. У сва
ком случају, након што је Јошинори убијен, 1441. године, Зе
ами је, и сам при крају живота, по свој прилици помилован
и одобрен му је повратак у престоницу.
Историју маске у Јапану, с друге стране, не можемо пои
стоветити с историјом драме но, чија се судбина променила
оног тренутка када је Кан’амијева позоришна трупа извела
своју представу пред шогуном. Сама маска, ипак, јавља се
много векова раније, у низу извођачких вештина присти
глим с азијског континента почев од VII столећа; ове вешти
не, међутим, нису праволинијски и недвосмислено водиле
ономе што данас познајемо као позориште но – до Зеам
 и
јевог времена многе од тих ранијих форми, заснованих на
плесу и музици, миметичком подражавању и акробатским
елементима, изгубиле су на популарности, а уместо њих у
први план доспевају из њих поникле домаће сценске врсте.
Данас се исходиштем театра но сматра древна вештина сан
гаку, која се у историјским списима први пут помиње 735.
године. Иако неко време под заштитом Двора, она с дола
ском новог, Хеиан, раздобља бива постепено укинута због
свог изразито народног и покаткад скаредног карактера.10
9 Један од познатих савремених мајстора за израду маски истиче да је чак
четрдесет година потребно да би такав уметник у потпуности сазрео.
Исто тако, и у својој четрдесетој години глумац се још увек сматра не
довољно искусним.
10 У оваквом друштвеном положају извођача вероватно треба тражити и
исходишта њиховог каснијег ниског друштвеног статуса, но историја
повезаности извођачких уметности и друштвене дискриминације њи
хових носилаца крајње је сложена и умногоме заснована на претпостав
кама. Реч „ами”, међутим, коју Зеам
 и и многи други носе у свом имену
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Верује се да су се извођачи потом разишли по целој земљи
и наставили да изводе своју вештину другде, често у скло
пу обреда при будистичким и шинтоистичким храмовима.
Данас се у свести људи, а то подржава и стручна јавност,
усталила теза да су управо религијски обреди и свечаности
исходиште разноврсних форми извођачких вештина (геино).
Непосредним пак претходницима драме но сматрају се са
ругаку (изведено из сангаку),11 чију је важну компонентну
чинило миметичко подражавање, и денгаку, плесна фор
ма народног порекла, која се везује за жетвене молитвене
обреде с елементима шинтоизма и езотеричног будизма. С
временом долази до прожимања ових двеју форми, а од пе
риода Камакура (1192–1333) настају трупе (за) које делују
под заштитом великих будистичких и шинтоистичких хра
мова. Истовремено, оне садржински бивају обогаћене дру
гим уметничко-перформативним елементима. У области Ја
мато (префектура Нара) при будистичком храму Кофукуђи
и шинтоистичком светилишту Касуга деловало је неколико
тзв. Јамато саругаку-трупа, а једној међу њима, по имену
Јузаки, припадали су Кан’ами и Зеам
 и.   
Археолошка истраживања показују да је маска, вероватно,
била у Јапану коришћена још у време преисторијске кул
туре Ђомон, о чијој се религији и популацији не зна много.
Колико нам је познато, није утврђен било какав континуи
тет између те преисторијске маске, будући да је нејасно и
порекло народа који ју је користио, и оне која, као што смо
рекли, убрзо након почетака писане историје стиже из Кине.
Поимање маске у Зеам
 ијево време, у сваком случају, било
је свакако „модерније” и у професионалном смислу потпу
но освешћено, а не више искључиво обредно-магијско. Не
бавећи се посебно маском, он је нарочиту пажњу посветио
следећим трима сегментима драме но, у чему се и састоји
његов главни допринос: присуство и суд публике; ментал
ни и физички аспекти извођења; стилизација глуме.12 Исто
времено с овим унапређивањима на техничком и идејном
указује, сматра се, управо на њихов положај на маргинама друштва.
„Ами” је део имена буде Амиде, што је, поред других појединости у
спољашњем изгледу, имало за циљ да их учини сличнима будистичким
монасима. Ово је било кључно за њихов опстанак нарочито од средњег
века, када им је на тај начин олакшан приступ самурајским господарима
у чију су службу често ступали.   
11 Реч „сару” у називу односи се на мајмуна, али се често пише и идеогра
мом који означава божанство, па се ова реч може схватити двојако: у зна
чењу забављачке народне уметности или божанске музике. Ова нераз
двојивост световног и сакралног дубоко је усађена у јапанско поимање
религиозности.
12	 Rimer, T. J. and Masakazu, Y. нав. дело, стр. XXVII
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плану, Зеам
 и је, у складу са средњовековном тенденцијом
прожимања уметничког и религијског, утемељио драму
но као место преплитања и комуникације светова живих и
мртвих. Поред тзв. гензаино, тј. драме у којој се појављују
ликови живих људи, Зеам
 и уводи и развија данас најпозна
тији тип драме но – фукушики мугенно, тј. фантазмагорична
представа из два чина.  
Првим чином називамо први део представе, који често по
чиње тако што се путник, а обично је то путујући калуђер,
затиче на неком историјски важном месту, где се у прошло
сти одиграла каква драма, колективна или лична. Предуслов
је да тај догађај буде обремењен драматичношћу и оживља
ван живим историјским или легендарним памћењем, за шта
се, по правилу, већ побринула поетско-епска традиција. Ту
се овај споредни глумац (ваки) неочекивано сусреће с не
ким од локалних житеља – у чијој се улози налази главни
глумац (шите) који носи маску. Након што исприповеда о
томе каква је судбина, а она је обично трагична, ту некоћ не
кога задесила, он се повлачи и тиме се завршава први чин.
Након тога следи пауза (накаири), када се, иза сцене, глум
ци спремају за следећи чин, док се на позорници у нефор
малном маниру резимира и појашњава радња, а публика се
полако припрема за загонетне догађаје што следе. Када се,
у наставку, шите поново појави, он походи путника у сну и
показује своје „право” лице – носећи нову маску. Скромни
старчић из првог чина није тек преносилац локалног пре
дања, већ нико други до сам дух те давне личности, који
приповеда о свом трагичном свршетку и моли калуђера на
мерника да га својим молитвама избави патњи и отвори му
пут ка Амидином рају. Тиме радња, уз плес главног актера,
достиже свој врхунац и оконачава се срећно – ослобађањем
душе покојника.
У драми но не користи се посебна и увек одређена маска
за сваку појединачну улогу. За сваку представу предвиђено
је неколико могућих варијанти, али сам шите бира коју ће
користити. Према садржини и идентитету средишње лично
сти, постоји пет основних типова но комада: комади са бо
жанствима; комади о биткама и ратницима; комади са жен
ским ликовима; комади о махнитим и другим личностима; о
демонима. Уобичајено тумачење каже да је, почев од перио
да Едо (1603–1868), ових пет типова чинило целодневни по
зоришни програм, иако није извесно да су представе нужно
игране увек у овом пуном саставу и овим редоследом. Ово,
с друге стране, ипак јесте потпуна класификација према са
држини, будући да се сви могу сврстати у неку од наведених
пет категорија.
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Постоји око шездесет основних типова маски, а укупно их
данас има око двеста педесет. Сматра се да је маска у дана
шњем облику коначно настала у другој половини периода
Муромаћи. Најстарија по свом пореклу, верује се, јесте ма
ска типа окина, тј. божанског старца, која се јавља у неко
лико варијанти и употребљава се у првој од претходно на
ведених пет типова представа. За ове комаде о божанскоме
каже се да „истовремено и јесу и нису но”, чиме се истиче
њихов посебан, сакрални карактер. Уздижући постојећу из
вођачку традицију оличену у саругаку на уметнички виши
ниво, и реинтерпретирајући је у терминима зен-будизма и
естетских вредности свог времена, Зеам
 и је чини достојном
извођења пред самурајском елитом у Кјоту. Но, она тиме не
бива лишена својих корена иако су они, по признању самог
Зеам
 ија, далеко у прошлости и увелико непознати. Њено бо
жанско исходиште он налази у догађају на сабору богова,
који се, по митском предању, на небесима десио у вези са
богињом Аматерасу, божанским претком царске лозе. Увре
ђена бахатим понашањем свог брата, бога Сусанооа, она се
затвара у небеску пећину – а будући богиња сунца тај чин
доноси мрак на земљу – одакле излази тек захваљујући ша
манској плесној представи коју напољу приређује велико
мноштво богова.
Друго исходиште позоришта саругаку Зеам
 и налази у преда
њу наизглед веће историјске веродостојности. Ту се, наиме,
јавља особа по имену Хада но Кокацу (VII век), којем је ле
гендарни државник и просветитељ принц Шотоку, наводно,
наложио да изведе плес чија је функција имала бити двојна:
морао је бити забавног карактера, али ништа мање и моли
твени ритуал за добро државе и друштва. Знатно каснији
његов потомак, који је наследио вештину свога претка, био
је и шинтоистички свештеник при светилиштима Касуга и
Хие, те се тако извођење саругаку-а везало за светиње шин
тоизма. У позадини позорнице за но увек стоји слика бо
ра, за који се каже да представља бор из светилишта Касуга
(јого но мацу) који чека да у себе прими дух тог божанства.
У зен-будизму, истовремено, бор је симбол дуговечности,
али и смирене и зреле мудрости, те се већ у томе види више
слојност овог драмског жанра. Према спису Саругаку дан
ги, осим тога, своју најважнију представу Кан’амијева трупа
извела је управо у шинтоистичком светилишту Имакумано.
Како у предању, дакле, тако и у стварној извођачкој прак
си Зеам
 ијевог времена, драма но везана је била за шинтои
зам, што је, с изразитим елементима будистичких предста
ва и веровања, чини можда и најзрелијим примером буди
стичко-шинтоистичког синкретизма у књижевно-сценској

67

ДАЛИБОР КЛИЧКОВИЋ
уметности Јапана. Кад је реч о књижевном карактеру нодраме, потребно је напоменути то да она учествује у интер
текстуалној мрежи која чува и актуализује вишеслојну по
етску традицију, образовану кроз векове пре настанка ове
нове уметности. Она се, такође, увелико ослања и на сред
њовековно схватање поезије у Јапану, према којем песма
има духовну моћ којом може утицати на дешавања у свету
невидљивих сила, па чак и избавити јапанско божанство од
греховних окова и обезбедити му будистичко спасење.13
У драми типа окина о божанствима види се и важна одлика
јапанског схватања светости, коју добро репрезентује упра
во фигура светог старца. Извођење ове представе има од
лике шинтоистичког ритуала, чији циљ није, као у будизму,
избављење од овосветовнога, већ управо молитва за овозе
маљска добра и божански благослов на овом свету. Уочи на
ступа, глумац преузима улогу свештеника пред литургијом:
он неко време духовно и телесно пости, на жртвенику за ту
прилику постављеном у соби с огледалом (кагами но ма),
својеврсној гардероби за глумце, приноси свето пиће мики,
као и кутију у којој је похрањена маска. Пре представе, тако
ђе, један део позорнице духовно се очишћује ограђивањем
посебно сплетеним канапом (шименава), какав се користи
у светилиштима за обележавање унутрашњег освештаног
простора. Иако јесу физички разграничени, између људ
ског и божанскога у јапанској религији постоји континуи
тет а светост је како на страни божанства, тако и на страни
човека. Старац, окина, није само посредник између двају
светова, већ је и сам обожена личност двојног карактера,
божанског и овосветовног. Фигура окине, према многим ау
торима, налази се у самом исходишту драме но, која је ро
ђена из ритуала при будистичким храмовима, када су глум
ци, на народу разумљив начин, подражавали магијске радње
специјализованих свештеника егзорциста (ђуши).14
Најпознатији тип маске јесте, ипак, она која представља
женске ликове (оннамен). Њоме се већином изображава
женско лице овалног облика и фацијалне експресије на пр
ви поглед неодр еђеног садржаја – управо се за овај тип ве
зују представе о маски амбивалентног израза лица. И ова
13 О овом синкретизму будизма и шинтоизма више у: Суек и, Ф. (2014)
Историја јапанске религије, Београд: Албатрос Плус. О односу рели
гијског и књижевнога у Јапану у књизи: Кличковић, Д. (2017) Између
речи и просветљења: будизам и стара јапанска књижевност, Београд:
Албатрос Плус.  
14 友常, 勉 (2013) 乾武俊『能面以前 その基層への往還』, 部落解
放研究: 部落解放・人権研究所紀要 197, p. 84-89. О овоме говори и
Шинпеи Мацуока, један од водећих стручњака за драму но данас. (до
ступно online: http://kokoro.kyoto-u.ac.jp/jp/news/H24Hagukumi03.pdf)
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се, међутим, јавља у више подврста, представљајући женске
ликове различите животне доби, карактера и друштвеног
статуса. Овакво људско лице, у зависности од глумчевог из
бора и традиције, у представи се може јавити и у улози бића
из духовног света, или пак жене шаманке која је поседнута
божанским духом. Глумцу на располагању за овакве улоге
стоји већи избор маски, које „покривају” мноштво осећања
и душевних стања – све до божанске поседнутости која се
често изражава махнитим плесом.
Улогу маске, међутим, не смемо преценити, будући да ни
она сама не би била функционална када публика не би по
знавала конвенције њене експресивности или уколико би
она била лишена пратећих елемената у глумчевом извођењу
односно других сценских дешавања, као што су песма, му
зика и покрет. Према драмским конвенцијама, тако, глумац
подизањем лица под маском, што се назива терасу, исказује
радост, док спуштањем изражава тугу (куморасу). Истражи
вања су показала да, на пример, женска маска зоонна, честа
у улози будâ и других духовних бића, представља заправо
„средњу вредност” шест основних емоција, од радости до
страха.15 Утврђено је, међутим, и то да гледаоци базичне
покрете терасу и куморасу код ове и других маски не пре
познају увек онако како то налаже конвенција – као радост
или тугу. Напротив, утисак код публике може бити потпу
но супротан, а анализа лица маске чак открива да покретом
надоле односно нагоре обрве, очи и уста попримају међу
собно контрадикторне емоционалне тонове. Поред конвен
ционалних правила, дакле, неопходна су и друга глумачка и
сценска средства како би се постигао одговарајући ефекат.
На почетку смо већ напоменули а на овом примеру маске и
показали да је у Јапану на делу естетика амбивалентности,
која предмет естетске перцепције не изражава реалистички
и у пуном опсегу дескриптивних могућности, већ симбо
лички и у конвенцијама утврђеним формама. Улога маске ту
увелико превазилази њену ранију обредну функцију и она
постаје средство особене карактеризације ликова и стилиза
ције свакодневне психологије и телесности. У својим глав
ним списима, додуше, Зеам
 и употреби маске не посвећује
нарочиту пажњу, зацело стога што се у његово време маска
на сцени већ подразумевала, док је он настојао превасходно
на томе да драму кодификује и канонизује у ономе у чему
је она била нова. Но, маска је важан чинилац који означава

15 Miyata, H. et al. (2012) The mysterious Noh mask: Contribution of multiple
facial parts to the recognition of emotional expression, PLoS ONE 7(11):
e50280. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0050280
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присуство света оностранога, који призива чинећи га тако
стварнијим чак и од елемената људске реалности.
Поред тога што доводи на позорницу натприродна бића, још
једна важна улога маске састоји се у томе да сведе људску
телесност и да спречи испољавања глумчеве индивидуалне
психологије. Ове две њене функције тесно су повезане, бу
дући да су тек суспензијом свакодневног и баналног могући
пројављивање метафизичке стварности и естески ужитак.
За разлику од раније маске, у драми но њене су димензије
знатно мање, те она тако покрива шири средишњи део глум
чевог лица, остављајајући рубне делове откривенима. Како
је казао један савремени глумац, на овај начин маска оста
је верна својој симболичкој функцији – она људско и даље
оставља људским, не претварајући га у лутку, а са лицем
сраста уместо да га просто покрива. У глумцу под маском
сусрећу се, каже он, две личности: његова сопствена и лич
ност лика чију улогу игра. Осим тога, додаје се, маска упот
пуњава процес трансформације глумца тамо где она није
довољно остварена.
У драми но трансформација не подразумева преузимање
личне историје и карактерних црта циљне личности, нити
је реч о глумчевој личној и индивидуално оригиналној ин
терпретацији тумаченог лика. Лична историја није од зна
чаја, као ни укупност индивидуалности у свим њеним ма
нифестацијама. Како је приметио Фенолоса, у крупни план
уместо тога избија сасвим одређена идеја – била то неузвра
ћена љубав, лојалност, грех, Будина милост или нешто дру
го – коју је глумац дужан да, дословно, отелотвори па нема
ни говора о грађењу целовитог и реалистичког карактера у
данашњем смислу.16 У извесном смислу, но је вид драмати
зације поетскога. У складу с тим, међу главне циљеве сво
је поет ике Зеам
 и уврштава већ постојећи појам југен, који
традиционално означава лепо као неизрециво и скривено.
За Зеам
 ија, југен је израз мекоће и суптилности, те субли
миране сензуалности, те, изнад свега, унутарње лепоте.17
Уздржана и култивисана лепота унутарњег представљена је
ту у сведеној и елегантној лепоти спољашње форме. Нарав
но, није овде реч о врсти некаквог филозофског театра нити
експицитног мистицизма чији је циљ религиозно уздизање
личности или просветљење. Овакве интерпретације плод
16 Lamarque, P. (1989) The Dissolution of Personality in Noh, The Journal
of Aesthetics and Art Criticism 47/2, The American Society for Aesthetics,
pp. 157-168.
17 Ueda, M. (1961) Zeam
 i on Art: A Chapter for the History of Japanese Aesthe
tics, The Journal of Aesthetics and Art Criticism 20/1, The American Society
for Aesthetics, pp. 73-79.
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су модерног времена, када је Јапан на изазов модерности
са Запада покушао да одговори реинтерпретацијом сопстве
ног наслеђа. Но је, пре свега, намењен естеском уживању
публике високих захтева,18 чиме се Зеам
 и понајвише и ба
ви, а то се у јапанском средњем веку и није могло ефика
сно остварити другачије до религиозном симболиком, ни
ти је обука глумца могла бити нешто друго до варијација
духовног тренинга.
На многим местима у Зеам
 ијевим списима видимо брижно
промишљање односа спољашњег и унутарњег, у чијој раз
мени маска игра важну улогу. Значајни су и други посредни
ци на сцени, утолико пре што је но представа место сусрета
видљивог и невидљивог, али је тек маска, према којој се по
ступа с највећим уважавањем, оно лице које живог човека
уводи у исту раван са духовним бићима. Стављање маске на
лице чин је унутрашњег усредсређивања, који почиње глум
чевим посматрањем свог новог образа као првом етапом ме
таморфозе што следи. У основи анимистичка, јапанска ре
лигиозност указује велико поштовање стварима које се не
посматрају као беживотни предмети – но-маска је, и данас
се може чути, узвишенија чак и од самог глумца. Живот ма
ски дужан је да удахне сам глумац, одржавајући правилну
равнотежу спољашњег покрета и унутарњег живота.
Зеам
 и је прописао да се кретње тела морају ограничити, на
супрот духу који изнутра делује у пуном опсегу својих мо
гућности. Не треба, међутим, закључити да је он тиме огра
ничио телесност како би предност дао духовном или идеји,
као нечему вреднијем. Однос форме и суштине, облика и
безобличнога важна је будистичка тема, која се разрешава
закључком да је двојност међу њима привидна, будући да је
облик по себи подложан менама и као такав лажан, док би
духовна истина сама за себе била тек заводљива апстракци
ја. Оно што је видљиво, стога, треба култивисати на начин
да пројављује истину вишег реда, но не вишег у онтоло
шком већ у сазнајном смислу. Зеам
 и покрет тела ограничава
18 Премда смо данас склони томе да у јапанским уметничким формама ви
димо искључиво остварење источњачке мудрости, ваља имати на уму
и то да су Зеам
 и и многи после њега често били незнатног друштвеног
порекла, те би њихова улога духовних ауторитета пред шогуном била
нешто посве немогуће. Градећи своју уметност, којој се вековима касни
је Запад дивио, они су градили и смисао свог постојања, који је зависио
највише од воље њихових господара. Познато је, на пример, то да је чу
вени самодржац Тојотоми Хидејоши (1537–1598) био велики љубитељ
драме но, у којој је и сам учествовао, као и јапанске церемоније пијења
чаја, али би извођач неку своју погрешку у извођењу пред таквом пу
бликом могао скупо платити. Изузетан ниво професионалности и крај
ње строга форма нису, дакле, само резултат филозофско-религиозних
начела Истока, већ и друштвених околности у којима су настале.
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на седамдесет процената укупних могућности, чиме га не
подређује духу, већ, напротив, кроти покрет који тек укро
ћен успева да у самопревазилажењу генерише естетску
вредност. За разлику од духовних начела хришћанског За
пада, где се учешће материје у божанскоме остварује литур
гијском изменом њене суштине и обожењем, у Јапану, где је
врховна истина празнина, култивисана и ограничена мате
ријалност је нека врста договореног сигнала који указује на
то да је не треба схватити у њеној баналности и вулгарној
инертности. Кад Зеам
 и, дакле, тражи да унутарња актив
ност буде у пуном замаху, он не очекује да она прокламује
било каква сопствена виша спиритуална начела, већ веру
је да ограничена телесност указује на пуно присуство духа,
што и саму представу чини истинитијом и вредном гледа
ња. У драми но не подражава се активност живих људи који
теже својим личним овоземаљским циљевима, већ се добро
познате теме обрађују идеализоване и стилизоване према
схватању уметничке веродостојности Јапана тог времена,
увелико укорењеном у будистичкој онтологији и естетици.     
О могућем значају маске у данашње време и ван контекста
драме но најлакше је говорити у контексту „постмодерног”
духа који не жели да призна постојање јединствене, тј. иде
алне, личности што пребива у, или му барем тежи, свом
идентитету. Већ одавно се може приметити да се јапанско,
а то најчешће значи зен-будистичко, схватање личности као
децентриране и супстанцијално непостојеће ван мреже од
носа који је креирају, перципира као блиско постмодерном
сензибилитету. Савременом Западу била је бескрајно при
мамљива помисао да је у јапанској култури нашао остваре
ње трансцендентности, која превазилази све дихотомијске
подвојености приписане западњачком духу. Та трансцен
дентност деловала је утолико привлачније што се чинило
да је очигледна и одувек присутна – попут нечега што је и
Запад некоћ познавао а онда у цепању света на божанско и
људско изгубио. У формама јапанских уметности, тако, тра
жило се филозофско и практично разрешење дуализма те
ла и духа, човека и природе односно Бога, живота и смрти,
затим моралне подвојености на добро и зло, итд.
И но-маска може изгледати као још једно средство разрачу
навања с погрешним представама о сопственом егу – њеним
стављањем глумац пристаје на привремени идентитет, чије
акције у потпуности извршава, остајући ипак истински све
стан тога да је он више од лика из своје улоге. Он се, сто
га, не препушта мноштву онога што би глумљена личност
била у свом свакодневном животу. Ту се не реконструише
его из улоге као резултат самопоистовећивања субјекта с
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фиксираном и идеализованом представом о себи,19 већ се, у
складу с традиционалном естетиком, генеришу сасвим од
ређена атмосфера и патос већ кодификован класичном тра
дицијом, при чему глумац задржава објективну дистанцу
према својој појави на сцени, онако како га види публика.
Оваква глумчева способност самообјективизације – па тиме
и самопорицања неке врсте – у Зеам
 ијевој терминологији
назива се рикен но кен, и подсећа на какав зен-будистички
термин. Мада је, као што смо већ рекли, његова тежња пре
уметничка него спиритуална, извесно је да он своје уверење
да глумац унутарњим видом мора сагледати сопствену фи
гуру са свих страна како би остварио савршену елеганцију
темељи у пракси зен-будистичке медитације, која тражи ду
бину посматрања и верује у њену спознајну моћ. Маска се,
стога, можда може разумети и као начин да се апстрахује
лице као уобичајени представник и носилац јавног иденти
тета личности – и искривљено огледало њеног унутарњег
света. Другим речима, људска психолошка стварност и у бу
дистичкој и у овој драмској пракси потпуно је ирелевантна
и укида се.
Не смемо, међутим, заборавити ни то да је овакво савре
меније тумачење управо то – савремено, те да није могуће
показати какве су могле бити когнитивне или духовне им
пликације уметничке филозофије код самих глумаца. Човек
јапанског средњег века веровао је искрено у постојање и
утицај невидљивог света богова и будâ па му зацело није
био потребан својеврсни манипулативни инжењеринг над
личношћу, коју данас као никада до сада саблажњавају па
тологија властитог ега и потиснуте силе отуђеног дела лич
ности. Зеам
 ијеви списи, њих двадесетак, откривени су тек
почетком ХХ века, што значи да се ни драма но вековима
није развијала увек у складу с његовим идеалима који оби
лују позајмљеницама из зена. Маска као конвенционални
део глумчеве појаве за Зеам
 ија, изгледа, није била примарни
објекат теоријске пажње. Ипак, она јесте била симбол умет
ности која се преносила и обезбеђивала опстанак и друштве
ни статус својим носиоцима. Ова њена практична вредност,
удружена с првобитним шаманистичким пореклом, учинила
ју је предметом изузетног поштовања, па чак и обожавања.
Након што је, у ХХ веку, у модерним интерпретацијама
но-театар стекао и ореол мистичности, практичнији погле
ди нашег времена нешто касније окренули су се и могућем
доприносу његове филозофије постмодерним теоријама
19 Zizek, S. (2012) Less than nothing: Hegel and the shadow of dialectical ma
terialism, London: Verso, p. 101.
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личности, а трага се и за могућностима примене у савре
меној психотерапији.20 И док је већем делу наше јавности
непознато чак и постојање драме но, она се данас препознаје
као једна од најстаријих, најзначајнијих и најау тентичнијих
уметничких форми Јапана. За то су заслужни отац и син,
Кан’ами и Зеам
 и, али и модерна национална и уметничка
самосвест. Захваљујући управо њој ова необична драмска
врста током ХХ века враћа свој углед, након што је пред на
летом страних утицаја неко време била потцењена, делом и
зато што је, бар до откривања Зеам
 ијевих трактата, била ли
шена уметничке теорије која би је оправдавала пред драмом
пристиглом са Запада.  
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BETWEEN INNER AND OUTER WORLDS: THE ROLE OF
THE MASK IN JAPANESE NOH THEATRE
The Japanese Noh theatre is the most widely known type of mask
theatre in the world today. Although the usage of masks in Japan dates
back to prehistoric times, very little can be said undoubtedly about
these practices. The ancestors of the traditional Noh mask are of a
much later date as they trace back to the 7th century when the mask
arrived from China. At that time, China had already developed more
profane varieties of the sacral exorcist rituals, which included a great
variety of popular topics in addition to the sacral ones. Once in Japan,
the mask came into usage first at the Imperial Court, being part of the
costume in the performance arts of Chinese origins such as gigaku and
later sangaku. The founder of Noh theatre is considered to be Zeami
Motokiyo (1363–1443) who adapted these and other extant arts so
they can better suit the aesthetic needs of the newly emerged class of
samurai lords. Today the Noh drama is well-known for its close ties
with Buddhism and Shintoism, being at the same time deeply rooted in
the Japanese literary tradition.    
Key words: Noh theatre, mask, Zeami, Zen Buddhism, Shintoism,
Japanese literature
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НИЧЕОВЕ МАСКЕ –
ОГЛЕД О ПЕРСПЕКТИВИЗМУ
Сажетак: Ничеово (Nietzsche) идентификовање са хеленским бо
жанством Дионисом је најизразитији случај његовог маскирања.
У овом огледу се постављају два основна питања: каква је функ
ција тог маскирања, и шта се крије испод Ничеових маски. Од
говор се тражи у карактеристикама Ничеов ог генеалошко-пер
спективистичког поступка мишљења. Резултат овог поступка је
динамичан и фрагментаран текст, који је игра скривања и пока
зивања, игра која конституише своја правила, као и самог играча.
Различите перспективе Ничеовог текста се не смирују у дијалек
тичкој синтези или у херменеут
 ичком стапању хоризоната. Иза
маски нема никаквог „правог лика”, али то не значи да су маске
„лажне”.
Кључне речи: Фридрих Ниче, Дион ис, маска, идентитет, текст,
перспективизам
Плодни смо само по цену да обилујемо супротностима.
Ниче, Сумрак идола (GD-V, 3)1

Такозване „цедуљице из лудила” (Wahnsinnzetteln) Ниче је
исписивао између 1. и 4. јануар а 1889. и слао различитим
адресатима – од блиских пријатеља до италијанског краља –
непосредно по свом духовном слому у Торину крајем 1888.
или почетком 1889. године. Анегдоту по којој се то догодило
1 Ничеова дела цитирам према издању eKGWB (Digitale Kritische Gesam
tausgabe Werke und Briefe, ed. D’Iorio, P.), чији је текст, уз унете филоло
шке и штампарске корекције, идентичан стандардним издањима KGW и
BKG, која су приредили Ђорђо Коли (Colli) и Мацино Монтинари (Mon
tinari). Конкретна места означавам иницијалима наслова дела на немач
ком, и редним бројем поглавља, параграфа или афоризма. Сва цитирана
места сам превео на српски језик.
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на улици, пред призором коња којег је немилосрдно тукао
кочијаш, забележио је Ерих Подах (Podach), и то тек 1930.
године,2 па је у питању вероватно мање сведочанство, а ви
ше накнадна стилизација Ничеовог живота. Много боље
сведочанство пружају цедуљице из лудила; оне показују ка
ко расте тама око Ничеовог свесног сопства и како се све
брже распарчава његов лични идентитет. Из те таме он више
није изашао, нити су се фрагменти његове личности поново
окупили у неко одрживо јединство.
Отприлике половина ових цедуљица потписана је именом
„Дионис”, а остатак именом „Распети” (Der Gekreuzigte).
Као Дионис, Ниче је писао, између осталих, Катулу Менде
зу (Mendes), Јакобу Буркхарту (Burckhardt), Паулу Дојсену
(Deussen) и Ервину Родеу (Rohde), а као Распети – Аугу
сту Стриндбергу (Strindberg), Мети фон Залис (von Salis),
Малвиди фон Мајзенбуг (von Meysenbug) и Краљу Умберту
Првом. За садржај и атмосферу цедуљица из лудила карак
теристична је она упућена 3. јануар а 1889. године удовици
композитора Рихарда Вагнера (Wagner) Козими, коју на дру
гом месту Ниче назива „својом Аријадном”. У овом кратком
запису живо се види кретање представа у манији величи
не, које се, међутим, окончава испрекиданим, више не тако
сигурним, исказима, можда последњим траговима опирања
Ничеовог Ја. Ту се види и чује вртлог лудила које ствара
необичне и немогуће слике, али се, иза исфорсирано еуфо
ричних реченица, изгледа чује и вапај онога кога су те слике
затвориле у доживотну тамницу. У запису стоји:
„Предрасуда је да сам ја човек. Али већ сам често живео
међу људима и познајем све што људи могу да доживе, од
најнижег до највишег. Међу Индијцима сам био Буда, у Грч
кој Дионис – Александар и Цезар су моје инкарнације, јед
нако као што је песник Шекспира лорд Бејкон. Био сам још
и Волтер и Наполеон, можда и Рихард Вагнер… Овог пута
долазим као победнички Дионис који ће од земље направи
ти светковину… Није да имам баш много времена… Небеса
се радују што сам ту… А и на крсту сам висио…“ (BVN1889, 1241).

Како се стављају маске
Очигледно је, и по садржају и по ритму ових реченица, да
су патолошки ментални процеси узели маха. Али било би
исувише једноставно када бисмо Ничеово идентификовање
са Дионисом приписали само његовој болести. У питању је
2 Niem
 eyer, Ch. Nietzsches Leben, in: Nietzsche Handbuch. Leben – Werk –
Wirkung, ed. Ottmann, H. (2011), Stuttgart / Weim
 ar: J. B. Metzler, р. 30.
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много сложенији однос, који се тиче како Ничеовог живота,
тако и његовог дела. Да између тог живота и тог дела посто
ји снажна веза, јача и пресуднија него код многих других
мислилаца, теза је коју је међу првима изнела Лу АндреасСаломе (Andreas-Salomé), од које је Ниче прижељкивао љу
бав, а добио, у најбољем случају, пријатељску приврженост.
Она тражи мислиоца у његовим списима. Према њеном ту
мачењу, оно на шта треба да усмеримо поглед како бисмо се
снашли у Ничеовим делима је човек, а не теоретичар.3 То не
треба разумети као залагање за позитивистички биографски
метод, већ као порицање дистанце између аутора и текста,
као увид да се они узајамно омогућују и обликују.
Ниче се пред крај свесног живота (а поживеће још једанаест
година у душевној тами) потписује као Дионис и као Распе
ти (Христ). Њима је заједничко то што су богови који пате,
умиру и васкрсавају, и који, на различите начине, афирмишу
живот. Док Христ доноси љубав и обећава будуће спасење,
Дионис кроз занос и опијеност јача садашње елементарне
животне снаге. Ничеу је, не само због антихришћанске тен
денције његовог мишљења, био ближи Дионисов начин, и
име и симболика овог хеленског божанства провлаче се кроз
читаво његово дело. Испрва, у Рођењу трагедије из духа му
зике, та симболика учествује у конструисању метафизичког,
дуалистичког погледа на човекове духовне моћи и уметност;
ту се још увек верује да диониски занос може, у виду хелен
ске трагичке драме, да се помири са аполонском визијом.
У „Покушају самокритике”, додатом 1878. године у трећем
издању овог списа (прво је изашло 1872), Ниче себе назива
„Дионисовим учеником и посвећеником” (GT-Selbstkritik,
4); ову формулацију понавља 1886. у књизи Са оне стра
не добра и зла (JGB, 295). Диониско код Ничеа постепено
добија значење погледа на свет, начела афирмације живота
у сваком погледу и неспутаних стваралачких моћи. Послед
ња фаза, у којој долази до идентификације, колико год но
сила несумњиво патолошке црте, има, према свему томе, и
одлике радикалне доследности.
Класична филологија XIX века је Диониса посматрала као
позног придошлицу у хеленски пантеон, не-олимпско бо
жанство чији култ су Грци наводно преузели – по Родеу из
Тракије, а по Виламовицу (Wilamowitz) из Мале Азије. Од
половине прошлог века слика се преокренула, и сматра се да
је постојбина овог божанства Крит, што изгледа да потврђу
ју записи дешифровани са линеарног-Б писма на таблицама
3 Andreas-Salomé, L. (1894) Fried rich Nietzsche in sein en Werken, Wien: Carl
Konegen, р. 42.
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пронађеним како на острву (у Ханији), тако и на обали Пе
лопонеза (у Пилу). На таблицама, за које се процењује да
су исписане око половине другог миленијума пре наше ере,
налази се, уз Зевсово, и Дионисово име, чиме он улази у ред
заправо најстаријих у тексту документованих богова код Гр
ка. До данас је жива дискусија о Дионису и његовом односу
према Аполону.4
Најмаркантнија компонента Дионисовог култа биле су ор
гијастичке поворке у којима је извртан уобичајени, рацио
нално контролисани социјални поредак. Поворке су биле
разуздане и насилне, опонашајући страдање божанства ко
ме су биле посвећене. Учесници у ритуалу су се, најчешће
под дејством вина или других опијата, мењали, постајали
неко други, делали као други, за њих више нису важиле сва
кидашње норме на којима се заснивао живот заједнице. Од
облика друштвеног понашања очуваних до данас, једино
карневали садрже нешто од те атмосфере, али са ублаженом
или сасвим ишчезлом компонентом насиља. Дионис је бо
жанство трансформације, повезан не само са заносом и опи
јеношћу, него и са позориштем. Он се по правилу приказује
са маском на лицу; у вези са тим указаћу на једну занимљи
ву етимолошку коинциденцију. Латинска реч за позоришну
маску – persona – у многим савременим језицима означава
личност. За нас је личност нешто супротно од маске, оно
што се открива када се маске скину.
Код Ничеа, који Диониса види у светлу знања свог времена,
као божанство које се такорећи колонизовало у грчке пред
ставе, он од почетка носи симболику другости, и отуда је
сасвим логично што се повезује са праксама маскирања. Јер,
носити маску значи нешто двојако: са једне стране прикри
ти свој идентитет (нпр. лопов који не жели да га препознају  
док послује), а са друге – приказати се као неко други (нпр.
шаман који пред окупљеним племеном жели да се прикаже
као тотемска животиња). У првом случају реч је о маскира
њу као скривању, а у другом о маскирању као претварању; и
једно и друго су видови завођења, варања, понашања позна
тог не само човеку, него и многим другим живим бићима.
Разуме се, могуће је да неки облик понашања укључи оба
ова вида маскирања, као када се неко скрива тако што се
претвара да је неко други (мимикрија).
4 Преглед дискусије у оквиру класичнофилолошких студија даје: IslerKerényi, C. (2007) Dionysos in Archaic Greece, Leid en: Brill, р. 235–254.
О Дионису и његовом месту у религиозним схватањима старих Грка
видети синтетички приказ у: Burkert, W. (2011) Griechische Religion
der archaischen und klassischen Epoche, (drugo izdanje), Stuttgart: W.
Kohlhammer, рр. 249–257.
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Маскирање мора да је већ на психолошкој равни било бли
ско Ничеу, који је себе разумевао као странца у ондашњој
немачкој култури, као неког „несавременог”. То је вероватно
једно од испољавања базичног осећања неприпадања, које
је Ничеа мучило још од детињства, и које је покушавао да
савлада састављајући у више наврата аутобиографске ски
це. Први састав те врсте пише већ 1858, када му је само 13
година. У том и каснијим аутобиографским текстовима из
младости, тематски акценат је на идеји о само-васпитава
њу, коју ће касније Ниче активирати и у спису Шопенха
уер као васпитач (SE, 2). Васпитати себе самог, то значи
упустити се у свесно спровођено само-обликовање, што је
процес како моралне, тако и естетске природе – то значи
самом себи бити материјал за уметничко дело. Процес са
мо-обликовања укључује стилизацију животних чињеница
и њихових социјалних претпоставки која код Ничеа понекад
мање описује а више пројектује (као примери овде се могу
навести Ничеове изјаве о рано преминулом оцу и његовој
болести, фантазије о племству и пољском пореклу породице
итд.), као и склоност да се, из овог или оног разлога, што ће
касније бити размотрено, у стицању идентитета као исхода
само-васпитног процеса прибегне стављању маски и проме
нама улога. „Зашто свет, који нас се нешто тиче, не би смео
да буде фикција?”, пита се Ниче (JGB, 34).
Маска Диониса није једина Ничеова маска; Ниче је прави
мајстор прерушавања. У списима свог „позитивистичког“
периода он навлачи маску „слободног духа”, а касније ће
проговорити као Заратустра. Његова песничка дела носе
наслове који упућују на праксу маскирања, говора у име
другог: Песме принца-одметника и Дионисови дитирамби.
Поред тих изричитих случајева у којима Ниче говори као
неко други, маскирање вероватно смемо да препознамо и у
спремности да прихвати играње различитих улога у одно
су према другим људима (за мајку и сестру њихов Фриц,
за академску јавност господин професор Ниче, за круг при
сталица Вагнера најпре апостол а потом апостата вагнери
зма итд.), као и у начину његовог писања, успостављању
динамичног и фрагментарног текста који се одликује стал
ним променама перспективе, и отуда остаје вишесмислен,
нестабилних и отворених значења.

Зашто се стављају маске
Ничеов познати став, који се често узима као сигнална озна
ка његовог мисаоног поступка, као и перспективистичког
схватања сазнања и вредности, да не постоје чињенице, не
го само различите интерпретације, може да буде примењен
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и на дела која је сам писао. И она су само интерпретације,
дате из одређене перспективе. У дословном облику, форму
лација тог става је сачувана у пишчевој заоставштини (NF1886, 7[60]), а на бројним другим местима у штампаним
делима, преписци и белешкама налазе се њене варијације
и парафразе. Карактеристична је реченица из Генеалоги
је морала: „Постоји само перспективистичко виђење, само
перспективистичко ’сазнање’; и што више афеката пустимо
да дођу до речи о некој ствари, што више очију, различитих
очију, умемо да управимо ка истој ствари, утолико ће бити
потпунији наш ’појам’ те ствари, наша ’објективност’” (GM
III, 12). Не каже се да ће бити потпун, него „потпунији”, уто
лико што ће узети у обзир више различитих погледа, више
перспектива. Ниче је око речи сазнање, појам и објектив
ност доследно ставио знаке навода. Иако на први поглед тај
став води у парадокс својствен сваком релативизму – који
мора да тврди да је и његова истина релативна – заправо ни
је противречно заступати мишљење да су све чињенице, од
носно оно што сматрамо чињеницама, само интерпретације.
Оно што у том случају бива напуштено је уверење о посто
јању објективно утврдиве, не-перспективистичке истине.
Саме интерпретације могу бити више или мање кохерентне,
вероватне и оправдане, али не и истините или лажне.
Ниче на другом месту изричито указује на маску и облик
маскирања као скривања: „Свака филозофија скрива неку
филозофију, свако мишљење је скровиште, свака реч ма
ска” (JGB, 289). Размотримо овај значајан, сигнални исказ,
почевши од његовог краја. Речи нису ствари, већ замене за
њих, њихове маске. Отуда је и писање увек маскирање, и
то у облику претварања. Писањем се сугерише предмет, али
и писац; ако постоји текст, мора постојати и његов аутор.
Неки интерпретатори из овог односа извлаче далекосежне
закључке – рецимо тај, да је Ничеа „створио” његов соп
ствени текст.5 У извесном, формалном смислу, то важи за
сваки текст и сваког писца, али је у Ничеовом случају однос
акутан.
Овом начину закључивања се не може доскочити питањем
ко је Ниче када не пише, јер се то питање односи на прет
постављено стање ствари које је или образовано претход
ним писањем и утолико већ решено, или претходи писању,
па је ирелевантно. Али у истом афоризму (JGB, 289) нала
зи се и следеће питање: „Не пишемо ли књиге управо зато
да прикријемо оно што скривамо код себе?” – питање које
5 Nehamas, A. (1985) Nietzsche: Life as Literature, Cambridge, MA: Harvard
University Press, р. 8.
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упозорава да Ничеа никада не смемо да схватимо дословно,
не узимајући у обзир да уз оно изречено можда постоји и
нешто неизречено, или чак неизрециво. Па тако и Ниче, та
креатура сопствених текстова, мора да садржи у себи и ла
виринте језичког, кроз које се у начелу, уз све тешкоће, може
проћи, али и бездане које језик тек треба да премости. Исто
тако, читалац Ничеовог текста мора да буде осетљив за ње
гове стилско-реторичке финесе, које често носе додатна зна
чења. У цитираном афоризму, тај задатак је поверен опози
цијама, односно дихотомним паровима појмова, који су по
стављени тако да се узајамно наглашавају: мишљење/маска,
површина/дубина, предњи план/позадина, темељ/понор…6
Ако је свако мишљење скровиште, онда то мора да важи и за
Ничеово мишљење. Пред којом опасношћу он тражи скло
ниште? Каква је функција маски помоћу којих се скрива?
Одговор на ово питање није једнозначан. Скровиште тражи
онај ко се осећа угроженим, а скривајући се маскира онај
ко не жели да обелодани свој идентитет. Код Ничеа су оба
односа у игри.
У једном скорашњем тумачењу, изнето је мишљење да је
реч о својеврсној социјалној мимикрији. Према тој сугести
ји, Ничеово маскирање можемо да разумемо као облик од
брамбеног понашања заснованог на конвенцијама које важе
у датом друштву: „Маска представља баријеру између не
кога самог и других; она је инстинкт одстојања. Она може
бити и форма обзира, респекта према онима који другачије
мисле. Умилност, углађена уљудност, привидна нормалност
и извештачена осредњост су непрозирна површина иза које
усамљеник скрива своје јаде, али и експлозивни потенци
јал својих мисли и њихове разорне перспективе.”7 Ниче је у
свакодневном опхођењу са другима увек био углађен и уљу
дан, али само ретко је саопштавао другима своја најдубља
осећања и најважније мисли. То не значи да је био неискрен,
него да се из опрезности (а можда и „из сажаљења и до
броте”) устручавао да изложи своје биће. У таквом начину
скривања имао je једног великог претходника – Гетеа (Go
ethe) – на чију се изјаву о „путовању incognito” и о потреби
6 Dellinger, J. (2012) Zwischen ‘Mein ung’ und ‘Maske’. Überlegungen zum
Umgang mit Nietzsches Techniken der Subversion, Nietzscheforschung Vol.
19, Nr. 1, р. 317.
7 Vivarelli, V. (1998) Nietzsche und die Masken des freien Geistes. Monta
igne, Pascal und Sterne, Würzburg: Königshausen und Neumann, р. 15;
упoредити прилог том тумачењу Ничеов афоризам из „Путника и ње
гове сенке“: „медиокритет је најсрећнија маска коју може да носи над
моћни дух, јер она великој маси, што значи медиокритетима, не даје да
мисле о маскирању: а он је ставља управо због њих, да их не би дражио,
чак, не ретко, из сажаљења и доброте” (MA II, WS-175).
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да се пред људима приказује као незнатнији и нижег ранга
него што заиста јесте, освртао више пута.8 Највероватније је
том идејом био инспирисан и афоризам из другог дела Људ
ског, сувише људског: „Људи дубоког ума се у саобраћању
са другима показују као комедијанти: јер они се, да би били
схваћени, увек прво морају претварати да су површни” (MA
II, VM-232). Изузетни, стваралачки појединци угрожени су,
према овом схватању, већ самом својом изузетношћу, тиме
што се разликују од просечних и уобичајених људи, и да
би доскочили стању угрожености, они прибегавају маски
рању као комбинацији скривања и претварања, наизглед се
утапајући у масу из које им долази претња.
Али за Ничеа заштита није једина функција маскирања у
социјалном контексту. Уз њу, он поставља још једну, чини
се потпуно супротну функцију. Наиме, маска, осим што по
маже појединцу да се мимикријски утопи у масу, може да му
помогне и да се издвоји из масе, да се од ње разликује.9 „Све
што је дубоко воли маску […] Сваком дубоком духу потреб
на је маска: и више од тога, око сваког дубоког духа расте
маска”, стоји у једном Ничеовом фрагменту (JGB, 40). На
другом месту, као да мисли о себи када говори о онима који
се „скривају под капутом светла” (JGB, 44) – о онима који се
завијају у јасноћу својих мисли. Носити маску је овде осо
бина надареног појединца, то је оно што га истиче. Обичан
човек из масе не носи маску, она му није потребна.
Не треба да нас чуди то што се у Ничеовим текстовима две
назначене функције маскирања у социјалном контексту ра
зилазе по својим интенцијама, односно што са једне стране
упућују на мимикријску заштиту, а са друге на издвајање и
разлику. Јер, код Ничеа не постоји никаква заокружена те
орија маскирања, чак ни строга доследност у употреби тер
мина „маска” и „маскирање”. Било би тешко одговорити чак
и на најшире постављено питање о његовом односу према
маскирању: да ли он у првом реду маскира или демаскира?
Несумњиво је да чини и једно и друго, али шта је важни
је: то што на себе ставља различите маске и игра различите
(стилизоване, дакле артистичке) улоге, или то што у својим
генеалошко-перспективистичким списима усредсређеним
на захтев за превредновањем свих вредности, раскринкава
старе, у културну свест човечанства снажно усађене идеале?

8 Упоредити: Vivarelli, рр. 16–18.
9 Klass, T. N. Von Peitschen und Masken. Nietzsches Suche nach Strategien
der Selbst-Anrührung, in: Masken und Maskierungen, ed. Schäfer, A. and
Wimmer, M. (2000), Wiesbaden: Springer Fachmedia, pр. 266–267.
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На ово питање не морамо да пружимо одговор у облику ис
кључивог „или–или”; уместо тога, можемо покушати да ра
слојимо нивое на којима се код Ничеа појављују мотиви ма
ске и маскирања, односно да разликујемо „теоријска поља
стратегије само-маскирања”10 у његовим делима.
Тако долазимо до првог дела наведеног исказа, по коме „сва
ка филозофија скрива неку филозофију”. У спису Са оне
стране добра и зла тај исказ варира нешто раније изнет став
да је „свака филозофија – филозофија предњег плана” (JGB,
289). Када кажемо „предњи план“ (Vordergrund), ми одмах
замишљамо и њему одговарајућу „позадину“ (Hintergrund),
некад као темељ (Grund) предњег плана, а некад једностав
но као његову другу страну. Лице и наличје. Повезивање тих
идеја са критичком амбицијом просветитељског порекла је
оно што покреће деловање такозване херменеутике подо
зрења11 – праксе критичког мишљења које настоји да иза ма
нифестованих уверења, ставова, вредности, па и читавих те
орија, открије (демаскира) њихове скривене, праве мотиве.
То је претпоставка поступања трију важних облика критике
модерности, модерног друштва и модерне рационалности,
оличених у делима Ничеа, Маркса (Marx) и Фројда (Freud).
Сва тројица верују да, различитим средствима (генеало
шким приступом, економском анализом, психоан
 ализом),
иза онога што се појављује откривају нешто скривено, што
појава маскира. А како ниједан од њих није идеалиста, то
скривено се за њих не указује као „суштина” појаве, већ као
нешто од ње основније, нешто положено дубоко у слојеве
човековог бића над којима овај нема свесну контролу, његов
мотивациони и енергетски извор са сопственом динамиком:
воља за моћ, економски интерес, либидо. То скривено ника
да није неутрално, никада не може зарад „објективности”
да одустане од себе и од сопствене перспективе. По Ничеу,
чак и екстремни духовноисторијски примери пригушива
ња свога Ја, у појавама аскетизма, у крајњој линији такође
се своде на испољавање воље за моћ, само окренуте не ка
спољашњим, већ унутрашњим односима.

10 Видeти: Klass, стр. 256. и даље, где се разматрају сазнајнотеоријско, со
цијално-теоријско, и поље онтологије сопства.
11 Овај термин потиче од Пола Рикера (Ricoeu r), који га је користио као
опозицију „херменеутици поверења”, под којом је разумевао оне стра
тегије тумачења, које верују да могу да расветле и реконструишу сми
сао својих предмета, односно да остваре „стапање хоризоната” са њим.
Први облик „поверења” наћи ћемо код Шлајермахера (Schleie rmacher), а
други код Гадамера (Gadamer).
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Шта је испод маски
Говор о маскирању и пракса маскирања су уско повезани са
говором и праксом демаскирања. Разлика између тројице за
говорника стратегије разоткривања онога што маска скрива,
јесте у томе што Маркс и Фројд верују да је могуће заузети
позицију која освешћује однос између позадине и предњег
плана наших вредности, и која је отуда способна да развла
сти онај скривени извор нашег мишљења и делања. Техника
тог освешћивања за првог је револуција која ће изменити
материјалне односе производње у модерном друштву, а за
другог терапија, која ће изменити психичке односе унутар
личности. Са друге стране, Ниче не дели њихово убеђење
да је нека таква мета-позиција уопште могућа. У његовом
мишљењу нема спасоносног телеолошког решења, нема ди
јалектичке „синтезе” нити „укидања противречности”, чак
ни херменеутичког „стапања хоризоната”. Његова представа
о здрављу укључује пуно испољавање животних потенција
ла са свим пратећим противречностима и тешкоћама, болом
и патњом, а не лечење и ублажавање тешкоћа. Он се не од
риче свог перспективизма да би маштао о непротивречном
рајском стању на крају човекове историје; штавише, склон
је идеји да човека треба заменити новим човеком, његове
вредности новим вредностима, а не само изменити их, ма
колико радикалним, поправљањем постојећих личности и
друштва.
Ничеов генеалошки мисаони поступак полази од актуелног
феномена и иде ка његовом пореклу (што није исто што и
утврђивање узрочно-последичних веза). Он настоји да разу
ме не само како се обликовала садашња констелација ствари
и догађаја, него и зашто се обликовала баш тако. Тај посту
пак му не допушта пројекције у будућност; када такве про
јекције ипак прави, оне се готово по правилу тичу персонал
не равни, будућности његових књига и његове будуће славе.
Оне најчешће изгледају наивне, патетичне и, познајемо ли
његову „спољашњу” биографију – тужне.
Маскирање код Ничеа, према до сада изнетим запажањи
ма, захвата епистемолошке, етичке и естетичке аспекте.
Први се тичу перспективистичког сазнања чији идеал је
мање истина, а више афирмација животних снага, што по
некад успешније могу да постигну лаж и заборав. Етички
аспекти односе се на праксе скривања и претварања у со
цијалном контексту, мотивисане потребама за заштитом,
односно разликовањем. Трећи, естетички аспекти односе
се на само-васпитавање, само-обликовање живота, на самоконституисање личности у тексту који пише, на маску коју
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јој обликује текст. У сва три случаја, маска учествује у неком
облику изражавања виталистичког схватања основних вред
ности, и сматра се не само неизбежном, већ и потребном.
Несагласности и противречности које се појављују у Ниче
овом тексту као резултат примене генеалошко-перспективи
стичког поступка показују да се тај поступак не може уокви
рити и имобилисати стабилном појмовном апаратуром тра
диционалне филозофије. Генеалошко „откриће” извора није
линеарно кретање, већ треба да покаже кривудаве путеве на
којима се, често случајно, нехотице или чак као последи
ца грешака, формирало данашње стање – нпр. порекло vita
contemplativa у аскетском идеалу, а овога у страху од живо
та.12 Такав поступак, који је сроднији тумачењу уметничких
дела него појмовној анализи, даје као резултат комплексан
и семантички веома богат текст, на чијим слојевима се из
води игра скривања и показивања, игра чија правила нису
унапред задата, већ се конституишу док игра траје, зависно
од активне перспективе текста. Пошто се она мења у складу
са генеалошким кретањем ка пореклу (извору) појаве о којој
је реч, и пошто истој процедури треба да буде подвргнута и
ауторска перспектива, тражећи од аутора да буде критичан
према генеалошким коренима сопствене активности,13 тј. да
не апсолутизује сопствену перспективу, неминовно је на
пуштање стабилности структуре текста, као и стабилности
ауторског идентитета.
Ничеов поступак изграђује текст који налаже ауторово ма
скирање, а маскирање опет подржава мисаони поступак.
Проблеми су тако нашли свој метод, мисао свој стил, али
шта је са аутором? Шта је испод свих Ничеових маски, иза
свих његових текстова? Какав супстрат, која субјективност?
У досадашњим интерпретацијама Ничеове филозофије фор
мулисано је неколико одговора на то питање. Лу Саломе ми
сли да „прави” Ниче, ма колико несталан и противречан био,
може да се такорећи ишчита из својих текстова и теорија,
имамо ли само у виду „колико је Ниче те теорије подређивао
стању своје душе, колико снажно је у њима одразио соп
ствено биће и како је коначно чак и основни закон живота
извео из својих најдубљих потреба”.14 Тај начин закључива
ња пружа једну, а раније поменуто схватање да Ничеа ствара
његов текст, другу крајњу могућност. Као крајњости, та два
одговора умањују значај неких аспеката ситуац
 ије на коју
12 Упоредити: Gilmour, J. C. (1995) Genealogy, Interpretation, and Historical
Masks, Historical Reflections / Réflexions Historiques Vol. 21, Nr. 3, р. 500.
13 Исто, стр. 495.
14 Andreas-Salomé, стр. 196–197.
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се односе – први умањује значај артифицијелности, а други
значај интенционалности Ничеовог писања/маскирања.
Негде између се налази одговор који ми изгледа најад
 екват
нији, а заснован је на схватању о мозаичкој комплексности
идентитета: иза неке маске, Ничеове или било чије, крије се
следећа маска, и тако редом, са два могућа исхода. Или да се
једном дође до последње маске, иза које је слепо, немушто
и безоблично, неизрециво постојање, или да се маске ни
жу у бесконачност. Из перспективе наше моћи да сазнајемо
и артикулишемо сазнања, оба исхода су у једном сагласна:
нема ничега непроменљивог и трајног иза маски, оне саме
себе носе, скривају и показују. Што не значи да су маске
лажне. Као интерпретације резултата само-васпитања, оне
могу бити више или мање кохерентне, вероватне и оправда
не, али не и истините или лажне. Када је о Ничеовом тексту
реч, у њему нема једне јединствене, свакој другој надређе
не перспективе, идеалног субјекта, филозофског Ја. Он не
саопштава апсолутну, безусловну истину, али тиме није ни
препуштен случају и самовољи. Он увек припада одређеном
контексту, одређеној перспективи – или, боље, у множини:
контекстима и перспективама писања и читања.
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NIETZSCHE’S MASKS – AN ESSAY ON PERSPECTIVISM
Abstract
Nietzsche’s identification with the Hellenic deity Dionysus is the most
obvious example of his masking. In this essay, two basic questions are
examined: What is the function of this masking and what lies beneath
Nietzsche’s masks? The answer is sought in the characteristics of
Nietzsche’s genealogic and perspectivistic way of thinking. The result
of this contemplation is a dynamic and fragmentary text, which is a
game of hide and display, a game that creates its own rules as well as
the players. Different perspectives of the Nietzsche’s text do not find the
end in the dialectical synthesis or hermeneutical “fusion of horizons”.
Behind the mask, there is no “real” character although it does not follow
that the masks are therefore “false”.
Key words: Friedrich Nietzsche, Dionysus, mask, identity, text,
perspectivism

Сања Филиповић, Фигуре 2, уље на платну, 70x100 цм, 1998.

88

ПРЕДРАГ ДРАГОЈЕВИЋ
Универзитет у Београду, Филозофски факултет –
Одељење за историју уметности, Београд
DOI 10.5937/kultura1755089D
УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О.
7.01
оригиналан научни рад

МАСКА КАО СЛИКА СВЕТА
АНТИЦИПАЦИЈА САЈБЕР КУЛТУРЕ
У ИСТОРИЈИ УМЕТНОСТИ
ОТА БИХАЉИ МЕРИНА (1904-1993)
Сажетак: У раду се анализирају основе општег прегледа историје
уметности Ота Бихаљи Мерина (1904-1993) и у његовим тексто
вима се препознаје концепт маске као кључни. Разматра се како
концепт маске утиче на његову дефиницију уметности, одређу
је (мултидисциплинарни) приступ њеном проучавању, проширује
област интересовања на све што се може схватити као маска и
утврђује антрополошки смисао истраживања визуелне културе.
Сагледава се и како концепт маске помаже у редефинисању умет
ности и структурирању новог општег прегледа историје умет
ности, заснованог на приказу визуелне стране кључних људских
активности.
Кључне речи: писање о уметности, општи преглед, теор ија,
маска, Бихаљи Мерин (1904-1993)

Дефинисање предмета проучавања препознаје се као једно
од кључних питања писања о уметности, ако не у свакоднев
ној пракси историчара уметности, онда бар у повременим
разматрањима историје уметности као дисциплине. На раз
личите начине тражи се одговор на питање „шта је умет
ност” са идејом да се открије под којим околностима, на које
начине и са којим својствима неки предмет, акција или иде
ја постају уметничко дело: проучава се настанак одређених
радова; формирање појединих уметника; процес доживља
вања, пријема и признавања неког рада, акције или предме
та као уметничког; и наравно, можда најтежи, најобимнији

89

ПРЕДРАГ ДРАГОЈЕВИЋ
по захвату и најодговорнији по последицама – разматрање
процеса настанка уметности као људске делатности.1
Археологија открива праисторијске артефакте који савре
мену теорију подсећају на уметничка дела,2 антропологија
потврђује да је произвођење уметности оно што разликује
савременог човека (homo sapiens sapiens) од његових прет
ходнка из „родослова” хоминида,3 психологија уметности
изналази теор ијско објашњење појаве уметности као проду
жетка сна и његових функција,4 социологија уметности по
тврђује да ниједна уметничка творевина не може настати из
„чисто колективне, анонимне, потпуно безличне побуде”5 те
да је она увек индивидуална, али у заједници подлеже при
хватању, репродуковању, варирању и присвајању, док наука
о култури препознаје функције и смисао уметности у кул
тури као систему симболичких форми (магије, култова, об
реда, митологије, религије, науке),6 итд. Науке су поделиле
стварност међу собом и свака од њих има свој предмет про
учавања, али свака од њих има и нешто да каже о уметно
сти, њеној природи и настанку. Историја уметности чини то
углавном само у општим прегледима, стидљиво означавају
ћи доњу границу почетка уметничког развоја али, углавном,
не улазећи у питање дефинисања уметности.
Један од ретких аутора у Србији који су се суочили са тим
питањем, мада на особен начин, био је Ото Бихаљи Мерин
(1904-1993), књижевник, ликовни теоретичар и критичар и
историчар уметности. Он је у српској научној литератури
познат као ликовни критичар „левичарског критичког усме
рења”7 из деценије уочи Другог светског рата, у којој је до
шло до раслојавања ликовне критике и, практично, угрожа
вања њеног (здравог) језгра, а у корист различитих идеоло
шких, социјалних и политичких критеријума за вредновање
уметности. У теоријском смислу, означен је, нешто умере
није, као један од твораца поет ика и уметничких идеологија,

1 Рад је настао у оквиру припрема за пројекат о европској природи српске
уметности и визуелне културе Балкана.
2 Mauduit, J. (1961) 40.000 godina moderne umjetnosti, Zagreb: Epoha.
3 Vlahović, P. (1996) Čovek u vremenu i prostoru: antropologija, Beograd:
Vuk Karadžić, str. 137-149, 148.
4 Ognjenović, P. (1997) Psihološka teorija umetnosti, Beograd: Institut za
psihologiju.
5 Hauser, A. (1986) Sociologija umjetnosti, II, Zagreb: Školska knjiga, str. 103.
6 Petrović, S. (1993) Kultura i umetnost, Niš: Prosveta.
7 Rozić, V. (1983) Likovna kritika u Beog radu između dva svetska rata (19181941), Beograd: Jugoslavija, str. 197, 199, 200, 202-271.
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конкретно, заступник идеја социјалне уметности,8 које су се
код њега развијале од разматрања теме и садржаја, преко
идеолошког тумачења нововековних примера, до конкрет
них сугестија у вези са изградњом уметности тзв. соција
листичког реализма,9 односно, сукоба са затеченим остаци
ма српске грађанске културе.10 Свакако да је то само једна
димензија његовог рада, али чини се да је она узрок што је
остао занемарен његов каснији допринос науци о уметно
сти. Идеологија и критика у његовом писању могу се расту
мачити, а уз њих се и неке још непризнате димензије њего
вог рада могу открити применом једног сложенијег модела
науке о уметности. Тај модел, укратко речено, узима у обзир
теор ију, методе, елементе научног поступка, личност ауто
ра, утицаје околности, као и трагове епохе (концепте, укус,
филозофску позицију).11 За ову прилику требало би у први
план истаћи његову дефиницију уметности и на њој засно
вани општи преглед уметничког стварања.
Бихаљи Мерин је дефинисао уметност, али уз њу и све срод
не активности, користећи појам маске, који је извео из по
сматрања форме, функције и начина деловања конкретних
предмета које називамо маскама. Тачније, све поменуте
сродне појаве (сан, игру, ритуал, знак, језик, религију, умет
ност, науку) повезао је појмом маске. Учинио је то тако што
је у вези са свим тим активностима које – данас бисмо ре
кли – премештају човека у неко друго време и простор, или
бар повезују његову свест са просторима, појавама или до
гађајима који нису „сада” и „овде”, пронашао предмете које
називамо маскама, а затим и природу маске. На овај начин
је појам маска заузео, такорећи, једну од централних тача
ка теорије уметности Бихаљи Мерина, јер му је помогао не
само да дефинише уметност и повеже је са другим људским
активностима, него и да прошири своја запажања на читаву
стварност.

8 Protić, Miodrag B. ur. (1980-1981) Ideje srpske umetničke kritike i teor ije,
I – III, Beograd: Muzej savremene umetnosti, str. 12, 37.
9 Protić, Miodrag B. ur. (1980-1981), I, 274; II, 192; III, str. 317, 320, 327.
10 Упоредити: Драгојевић, П. (2008) Пријем ликовног дела као сукоб погле
да на свет. Шести април 1941. Драгомира Глишића (18721957), Весник
Војног музеја, 35, Београд, стр. 113-118.
11 Драгојевић, П. (1997) Историја уметности у Србији у првој половини
20. века, докторска дисертација, Универзитет у Београду, Филозофски
факултет, Београд.
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Теор ијска основа:
маска у настанку уметности
Појави и појму маске посветио је засебну, амбициозно за
мишљену и у свету познату књигу о маскама света.12 Мада
тематски одступа од српске литературе о уметности која је
усмерена махом на уметност Србије и српског народа, ова
књига узима у разматрање и поједине примере из национал
них оквира и показује њихов значај, не у светском (то и да
ље има социо-политичке конотације), него у општељудском
контексту.13
Пошао је од основне употребе маске „примитивних народа”,
препознајући да се под њом човек преображава, губи инди
видуалност и личну одговорност и ослобађа своје нагоне.
Али то није све: носилац маске може да је „надвлада” и да
се њоме прерушава, претварајући је у средство представља
ња у ритуалима, позоришту, игри. Маска је код њега исто
што и оквир уметничког дела код Успенског,14 с тим што она
обезбеђује још и додатну заштиту у друштву: „У знаку ма
ске, било је допуштено шерету, луди, да изговори оно што
је мудрацу-критичару доносило прогон, тамницу, па чак и
погубљење.”15 Ту он види и настанак уметности: у изради
маски, затим у преузимању функције маске при тумачењу
стварности, у њиховом приказивању, најзад и у преузимању
њихових истрошених форми. Исказује то кроз више разли
читих формулација, на пример, о преображају маске од ма
гијског, преко обредних свечаности до плеса и позоришта;
од чаролије и бајања, до науке и њених производа: рада и
рата.

Утицај на дефинисање предмета истраживања
Бихаљи Мерин јасно указује да је материјални предмет који
називамо маском само један од начина њеног реализовања:
маска (маскирање, преображавање) је концепт, идеја. Низом
12 Bihalji-Merin, O. (1970-a) Masken der Welt: Verzauberung, Verhüllung, Ver
wandlung, Güteralch: Bertelsmann-Kunstverlag; Bihalji-Merin, O. (1970-b)
Maske sveta: preob ražavanje, skrivanje, začaravanje (prevod s nemačkog
Vera Stojić) Beograd: Vuk Karadžić; Ljubljana: Mladinska knjiga; BihaljiMerin, O. (1970-c) Masks of the World, London: Thames and Hudson.
13 Тиме, уједно, и даље даје могући модел данашњим хуманистичким
наукама у Србији, у којима влада страх да српске теме и појаве нису
интересантне у светским размерама.
14 Uspenski, B. A. (1979) Poetika kompozicije. Semiotika ikone, Beograd:
Nolit, str. 197-202.
15 Bihalji-Merin, O. (1970-b) Maske sveta: preobražavanje, skrivanje, začara
vanje (prevod s nemačkog Vera Stojić) Beograd: Vuk Karadžić; Ljubljana:
Mladinska knjiga, str. 3.
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примера је покушао не само да препозна где се све матери
јална маска појављује, шта она све „чини” и шта „може” у
некој култури прерушавања,16 него и обрнуто: на који начин
се свака појава може схватити као маска. На пример, ма
ска је израз и гест глумца, покрет играча, али не припада
само уметнику. Дефинисање маске усмерава истраживање
ка свакодневици и, данашњим речником речено, визуелној
култури: то је шминка, па и сам израз лица (лажно љуба
зни осмех, формални знаци учтивости и конвенција) обич
ног човека. Посматрање може ићи и даље: маском се могу
сматрати испољене особине – смелост и брзина спортисте,
чак и неконформизам, који одбацује конвенције, шаблоне,
спољна обележја и сличне маске. Ако ће неко рећи да је чо
век биће које сања, које је створило игру, знакове, речи, ко
муникације, облике изражавања и слично, Бихаљи Мерин ће
рећи: „(...) човек је створење са маском”.17 Од праисторије
до данас, пратимо развој и гранање човекове културе у без
број области, и у свакој од њих овај аутор препознаје оста
так оне почетне маске.

Утицај на циљ истраживања
Тако маска постаје ознака човековог развоја, материјални
траг који остаје да сведочи о његовом понашању после ње
гове смрти, ознака човекове духовне вертикале, чинилац у
преношењу културе следећим генерацијама. Али, све осо
бености националних, регионалних, религијских, расних
и других маски своде се на формалне елементе настале
традицијом и покушајима обликовања, као и на техничкоматеријалне елементе везане за савладавање материјала
или функције маске. Суштина, по Бихаљи Мерину, није у
тим особеностима него у ономе што повезује све те, фор
мално различите маске: низ човекових, да се тако изразимо,
„улога”, као верника, радника, борца, уметника... У томе се
може препознати смисао оваквог истраживања човековог
стварања, или креативности уопште. Када се то разуме, он
да се препознају паралеле међу маскама најразличитијих
крајева света, источних и западних цивилизација, богатих
и сиромашних народа, одвојених култура и раздвојених епо
ха, јер их повезује човек, људско биће, његово понашање и
стремљења.

16 Упоредити: надахнуто и прегледно објашњење културе прерушавања,
у: Božović, R. (2006) Leksikon kulturologije, Beograd: Agencija Matić, str.
117-125.
17 Bihalji-Merin, O. (1970-b), str. 4.
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Трагови система вредности,
концепата и филозофске позиције
Шта је теоретичар добио овим свођењем сродних појава
на појам маска? Избегао је да све опише као знак и означе
но; као језик и превођење; као слику или призор; као стил,
структуру или на неки новији начин, језиком неке актуелне
теорије. Оставио је простор трагању за одговором на пита
ње: шта се налази испод маске? Такође, намерно је упутио
опомену савременом човечанству да се у суштини није по
макло од позиције првобитне заједнице и времена израде
прве маске. Препознајући маску, коју је провукао кроз исто
рију од времена првобитне заједнице до савременог човека,
уједначио је и повезао људе различитих простора, епоха или
статуса, заобилазећи при томе питања расних, национал
них, полних, социјалних или политичких подела, на којима
је теорија уметности 20. века понекад инсистирала. Мада
је и сам опомињао да маске треба посматрати у њиховом
окружењу и у вези са функцијом (а познато је да се маске
и ритуали итекако могу посматрати као издвојени, особени
и племенски или да се маска као концепт може примени
ти у националним оквирима),18 он их је видео као универ
залне. Више или мање имплицитно, одбијао је идеје да су
маске најранијих култура израз нецивилизованих друштава,
непросветљених, заробљених у предисторијској фази разво
ја, без самосвести, препуштени фетишизму.19 Показао је да
оне на исти начин постоје и у савременом друштву, чиме је
учествовао у марксистичкој критици друштва: они који себе
називају „цивилизованима” не разликују се од оних које су
означили као „примитивне”. Маска је довољно „опипљива”
појава за разумевање тврдње да је она „најранији облик оту
ђења”.20 У том ставу препознаје се идеја о Марксовом појму
алијенације. Марксистичке ставове препознаћемо и у Биха
љи Мериновим успутним опаскама у којима користи кон
цепт о јединству супротности, или у ставу да су богови про
извод човека.21 Бихаљи Мерина је идеолошки битно одреди
ла друштвена припадност и учешће у радничком покрету.

18 Престон Блајер, С. Ритуал, у: Нелзон и Шиф, ур. (2004) Критички
термини историје уметности, Нови Сад: Светови, стр. 363-373; Ri
ach, A. (2005) Representing Scotland in Literature, Popular Culture and
Iconography: the Masks of the Modern Nation, Houndmills, Basingstoke,
Hampshire: Palgrave Macmillan.
19 Пиц, В. Фетиш, у: Нелзон и Шиф, ур. (2004) Критички термини исто
рије уметности, Нови Сад: Светови, стр. 379.
20 Bihalji-Merin, O. (1970-b), str. 1.
21 Исто, стр. 55.
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Напомена о утицајима личности
Незахвално је на малом простору објашњавати утицај ауто
ровог живота, револуционарног рада или црта личности на
настанак његове теорије, мада између конспиративног рада,
писања под псеудонимом или промене имена и места ста
новања, и Бихаљи Мериновог појма маске, постоји извесна
аналогија, која не мора откривати извор утицаја, али може
објаснити бар његово интересовање за ту тему.

Једна методолошка последица
Из изложене теоријске основе проистиче начин коришће
ња метода, који се огледа у вештим упоредним анализама
међусобно удаљених визуелних творевина. Све те анализе
воде ка откривању човека као заједничког извора или узро
ка сличности; Бихаљи Мерин је ту показао могућност да
се упоредни метод употреби са потпуно супротним идео
лошким предзнаком него што је то чинио његов творац.22
Више од осталих аутора из Србије, он се изражава и визуел
но, уз помоћ готово спектакуларног избора упоредо поста
вљених илустрација. Осим тога, у избору литературе на коју
се позива кроз текст, наслућује се одређена сугестија да је
могуће употребити знања и искуства већег броја различи
тих дисциплина (психологије, етнологије и антропологије,
социологије, историје, технике, итд). Данас би се рекло да је
то блиско мултидисциплинарном приступу.

Примена на тумачење уметности: један општи
преглед
Бихаљи Мерин је маску као слику света употребио за основ
свог општег прегледа историје уметности. У једном од по
главља, као мото је навео Сведенборгову мисао „Све појаве
и сви материјални облици само су маске и покрови испод
којих се наслућују најскривенији извори природе.”23 Уводе
ћи читаоца у проблем уметности, он објашњава: „Обраћање
духовима, демонима смрти и боговима живота отеловило се
у обличја и у ликове које касније по навици називамо умет
ношћу.”24 Тако је на масци као граници стварног и нествар
ног света, извору уметности и линији која одређује човекове
“улоге” засновао свој преглед светске уметности и визуелне
22 О том методу детаљније: Драгојевић, П. (2012) Упоредни метод Стши
говског и његов пријем у Србији. Идеолошко и методолошко у мишље
њу о уметности, Зборн ик Матице српске за ликовне уметности бр. 40,
Нови Сад: Матица српска, стр. 163-172.
23 Bihalji-Merin, O. (1979) (Re)vizija umetnosti, Beograd: Jugoslavija i
Jugoslovenska revija; Skopje: Kultura, str. 167.
24 Исто, стр. 6.
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културе, структуриран општељудским темама као што су
молитва, рођење, стварање света и богова, секс и ерос, рад,
ратовање, истраживање, индивидуа и друштво, смрт. Сва
ку од тема прати од најстаријих времена до савременог до
ба, сагледавајући при томе уметност човека и, евентуално,
човечанства (као збира заједница) а не засебних, особених,
националних култура. Кроз излагање је доказивао своју  де
финицију уметности, па је књизи дао наслов који указује и
на ревизију дотадашњег схватања уметности као појаве, а
и на другачију визију њеног развоја која потиче из новог
схватања.
Не излазећи много из теме, напоменућемо само да је то је
дан оригиналан општи преглед историје уметности, чији
оквир за вредновање чини низ познатих књига значајних ау
тора у којима се од средине 19. века решавао проблем „пако
вања” уметности – од Куглера (Kugler) и Шназеа (Schnaas e),
преко Ренака (Rein ach), Мишела (Michele), Гомбриха (Gom
brich), Хаузера (Hauser) и других, све до Џенсона (Janson)
који, некако у исто време кад и Бихаљи Мерин, саставља
своју релативистичку историју уметности.

Поглед у будућност: култура кибернетских организа
ма (сајбер култура) или технологија као маска
Општи преглед уметности Бихаљи Мерина обухвата распон
од почетка отуђења, чији је маска најранији облик, па до бу
дућег Марксовог „царства слободе”, које „почиње стварно
тек тамо где престаје рад који је одређен нуждом и спољном
целисходношћу”.25
Од раније је био свестан да тај пут још није пређен: „Треба
ло је да прохује многе хиљаде година па да се из света мито
ва доспе у свет електронских мозгова. На том временском и
просторном растојању маске су путокази развоја.” Маске су
и даље присутне у свом првобитном смислу: „Оне су стра
вичне као некад, мада не због чаролије и магије, већ због
нимало тајанствене тачности кибернетике и разорне енерги
је (...)”; човек мора да се од ње штити „маскама, које делују
сабласније од демона из прошлости.”26
Зато се отворено надао у „процес очовечења и остварљи
ви нацрт једног бољег, хумано уређеног друштва”.27 Својим
виђењем развоја уметности доказује идеју о братству свих
људи. Идеологија којој је припадао сматрала је да ће до тога
25 Исто, стр. 109.
26 Bihalji-Merin, O. (1970-b), str. 4, 5.
27 Bihalji-Merin, O. (1979), str. 278.
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доћи када се укину класне разлике – укидање класа је био
крајњи циљ класне борбе пролетаријата, ком је Бихаљи Ме
рин припадао и по социјалном пореклу и идеолошки. Ова
формула је ипак отворила недоумицу: да ли ће то значити
и укидање разлика међу људима као индивидуам
 а? Отуда
и једно незгодно питање: да ли ће уметност нестати у добу
технологије.28
Одређен стратешким циљевима своје идеологије, он у завр
шном поглављу општег прегледа историје уметности сагле
дава токове којима припада будућност. Карактерише их као
„превладавање езотеричне елитне уметности”, “превладава
ње култа богова, хероја и личности”, „проширење канала за
опажање”, развој уметности под утицајем науке, уношење
технике у процес стварања, интермедијалне и интердисци
плинарне колективне радове, најзад и као „укидање грани
ца свих историјских времена и области у свести уметника;
установљење једне светске уметности” без граница.29 Тиме
допуњује уметничку визију света као јединственог.30
Данас, трагајући за поукама из књига Бихаљи Мерина, а
покушавајући уједно да их тиме несвесно не допишемо,
можемо његову визију будућности сумирати, прецизирати
и превести као: колективно стварање анонимних поједина
ца (где не постоји ауторство, рад појединца се потврђује –
лајкује? – пред колективом и преузима као опште добро),
засновано на мултимедијалним средствима комуницирања.
Рад у мрежи, повезаност, подразумева наглашене стандар
де и униформност процедура, али и понашање индивидуе
као дела јата. Развој теорије уметности као да је довео до
приближавања (изједначавања?) уметности и стварности; с
друге стране, развој науке пренео је стварног човека у вир
туелну стварност, која се сматрала елементом дефиниције
уметности.
Да ли је савремена технологија маска, која уместо реше
ња класних разлика нуди илузију равноправности, где су
„свима” доступни сви садржаји – намерно користимо ак
туелну реч везану за интернет и савремену информатичку
револуцију.
Ако су маске ознака за Бихаљи Меринов концепт развоја
култура, различите на почетку, маске би нужно, с обзиром да
28 Bihalji-Merin, O. (1969) Ende der Kunst im Zeitalter der Wissenschaft?,
Stuttgart: W. Kohlhammer.
29 Bihalji-Merin, O. (1979), str. 276.
30 Bihalji-Merin, O. (1962) Abenteuer der Modernen Kunst: von der werdenden
Einheit der Welt in der Vision der Kunst, Köln: M. DuMont Schaub erg; Biha
lji-Merin, O. (1974) Jedinstvo sveta u viziji umetnosti, Beograd: Nolit, 1974.
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исказују исту човекову суштину, формално могле да се из
једначе; заиста, у ери глобализације, маска са стилизованим
ликом Гаја Фокса (Fawkes) као „икона” анонимуса постаје
присутна у целом свету у исто време и са истим значењем.
У идеји да ће механички човек, опремљен тзв. кибернетич
ким уређајима бити бољи од природног, и даље се препо
знаје стари покушај преображаја. Најмлађим киборзима
(cyborg) сматрају се, на почетку 21. века, „сурфери на интер
нету који помоћу компјутера плове кроз виртуелну реалност
cyberspace-a и комуницирају међусобно преко мреже”.31
Да ли се у њиховој онлајн егзистенцији могу препознати
елементи маске? Вероватно бар у двема појавама: у сајбер
идентитетима острашћених који заштићени анонимношћу
гаје (малограђанску) културу коментарисања туђих живота
и представљања себе као свезнајућих, идеалних и правед
них; и у дестилисаним, на разне начин преображеним визу
елним идентитетима и улепшаним биографијама стварних
појединаца на друштвеним мрежама. То, некако, неодољиво
подсећа на једну формулацију Бихаљи Мерина:
„Неслободан, подвргнут закону свакидашњице, сиромашан
доживљајима а богат једино жељама, народ је приликом сво
јих покладних светковина добијао дозволу да стави маску и
покаже сањани лик свога ја, своја унутрашња осећања.”32
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Abstract
The study analyses the grounds for the general art history overview
by Oto Bihalji Merin (1904-1993). His texts recognize the concept
of the mask as a key one. The paper analyses how the concept of the
mask influences his definition of art, determines (in a multidisciplinary
manner) his approach to art studying, expends the scope of interest to
anything that can be taken for a mask and defines the anthropological
meaning of visual culture research. The concept of a mask is studied as
an aid in redefining art and structuring a new general overview of art
history, based on a display of the visual side of key human activities.
Key words: art writings, general overview, theory, mask, Bihalji Merin
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МАСКА У ПОЗОРИШТУ:
ОТКРИВАЊЕ ИЛИ
РАЗОТКРИВАЊЕ ГЛУМЦА
Сажетак: Основни циљ рада је да истражи и анализира улогу и
значај позоришне маске. Рад ће обухватити теоријско изучавање
маске и њене употребе у појединим, најмаркантнијим историј
ским периодима када маска и маскирање представљају есенцијал
ну позоришну конвенцију и облик, реквизит, део костима, који се
употребљава приликом грађења глумачке улоге и изражавања еск
пресије извођача пред публиком. Рад ће тако истражити како су и
због чега коришћене маске у периоду праисторијског позоришта,
Античког позоришта када маска добија значајну улогу да појача
ва идеју трагедије, комедије, а глумце представља монументално
попут богова. У периоду ренесансе симболика маске се мења, по
готово у пучким позоришним облицима Комедије дел Арте. Дру
ги део рада анализираће извођења и специфичности коришћења
маске у авангардном позоришту, позоришту за које маска пред
ставља формалну и садржинску срж извођења. У раду ће тако
бити изучавана улога маске у комаду Краљ Иби Алфреда Жарија и
њена употреба у раду авангардне позоришне трупе: Хлеб и лутке.
Кључно истраживачко питање које желимо да поставимо је да
ли маска представља само део костима одређене епохе или је њена
појава на глумачком лицу много значајнија и један је од суверених и
аутономних делова позоришне представе.
Кључне речи: маска, ритуално позориште, авангардна маска,
гињол
Маска изазива код онога ко је носи пролазну егзалтацију
(Роже Кајоа у Маска и транс)
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Маска као део култа, ритуала,
веровања у натприродно
Маска у позоришту појављује се још у праисторијским по
зоришним облицима, плесачко – играчким позоришним
формама: обредима, ритуалима, позоришту магије. Порекло
маске у позоришту дубоко симболише тежњу извођача да
појача емоцију коју изражава или да прикрије идентитет,
представи животињу, ловца или неког другог учесника у ри
туалном и магијском позоришту. Стављањем маске, глумац
преображава своју спољашњост, он се трансформише, мења
лик и улогу коју изводи, али и суштинске карактеристике
своје личности. Маска, маскирање, трансформација састав
ни су део свеколиког позоришног израза, од појаве игре,
преко појаве речи, преко улоге маске у Античком позоришту
до негирања употребе маске у позоришту просветитељства.
Поновног рађања маскирања глумаца у време авангардног и
новог позоришта двадесет и првог века. Маска је констан
та. Маскирање глумаца произилази из суштине позоришне
уметности, као представљачке, уметности коју реалност
сублимира, преображава и тако обликовану је представља
публици, користећи различите симболе, знаке, машту глум
ца, редитеља, али и могућности деловања на публику, њена
чула, музиком, сценографијом и костимографијом.
„А маска казалишна није само глумачка маска, није само
глумчев костим, није све што гледалац обухвати погледом
кад се дигне застор. У сваком времену она је другачија – она
је, заправо једино што преживи представу, оно што остаје
као повијесни документ. Мисли, осећаји, људски односи се
мењају, а образина из раздобља које замире хоће да остане
непромијењена до најситнијих бора.”1
Маска је спона између глумачке личности и улоге коју тума
чи. Истражујући маске и костиме ми мижемо да реконстру
ишемо како је изгледало извођење појединог позоришног
периода. Драме, скице, цртежи, те и филмски записи често
нису довољни. Преко маске можемо да сазнамо коју је пору
ку позориште желело да пошаље свету генерално, не само
непосредним учесницима.
„Кад човек дође до сазнања да стављањем маске преобража
ва само своју спољашњост, али не и своје биће, кад савла
да маскину чар аналогије, из ритуалних свечаности и мит
ских збивања настају позоришне игре. Тако се рађа античка
трагедија са својим индивидуалним јуначким и људским

1 Мркшић, Б. (1971) Ријечи и маска, Загреб: Школска књига, стр. 8.
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ликовима.”2 Граница између магијских радњи, класичне
драме, у којој глумци носе маске, и ритуала под маскама се
тешко може повући. Сваки позоришни период садржи неки
облик маски и начине маскирања. Маска одражава карак
тер лика, пренаглашава га или се иза маске крије истина:
истина коју писац жели да објасни, редитељ постави на сце
ни, глумац одигра. Истина друштва и света, истина једног
омеђеног времена крије се иза маске, а опстаје у позоришту.
„Маска изазива код оног који је носи пролазну егзалтацију
и помаже му да се суштински преображава. Оне у сваком
случају поспешују излив инстиката, најезду страшних и не
победивих сила. Без сумње маскирани у почетку није наи
ван, али се убрзо препушта омамљености”.3 Дакле ношење
маски у комбинацији са игром и веровањем у „космичко“,
„натприродно” су део хабитуса примитивног човека, из
вођача, Шамана. Ношење маски их је наводило на осећај
транса, потпуног предавања, које је у каснијим периодима
развоја позоришта заборављено – било је неприхватљиво.
Облике маскирања препознајемо и у култним радњама које
поседују каратеристике извођачких уметности. „То намеће
претпоставку да природу култа треба обухватити катего
ријама специфичне врсте човекове активности, као што је
репродуктивна, уметничка, а пре свега драмска делатност.
Наиме, култ није искључиво експресија емоционалних ста
ња појединца или друштва, већ је њихово репродуковање,
њихова интерпретација. Он је и фактор који даје подстрек и
наводи учеснике култа, јер понављање и фиксирање у чове
ковој психи помаже испуњавању тих друштвених задатака
које аутори одређеног религијског култа себи постављају.4
Примере култа, светковине са маскирањем можемо да илу
струјемо на примеру појаве Шаманизма. Наизразитије ма
нифестације ове појаве бележе се у Сибиру, односно у обла
сти арктичког круга. Игра Шамана подразумева упадање у
неку врсту транса, стања без свести. У стању транса Шаман
одлази да тражи болесникову душу. Прича о шаманима и
њиховим извођењима је магијска и врло симболичка. Тра
жећи болесну душу, коју је демон украо, Шаман „прича,
глуми перипетије поновног освајања извора живота отетог,
његовог власника и коначно му га тријумфално враћа (...)
у сваком случају, лаковерност и претварање изгледају ов
де, као и у другим случајевима, чудно повезани. Ескимски
2 Мерин, О. Б. (1989) Маска, Ритуал и позориште, Позориште број 3, 4, 5,
6 (уредник Лазић, Р.), Тузла: Народно позориште, стр. 92.
3 Кајоа, Р. (1989) Маска и транс, Позориште број 3, 4, 5, 6 (уредник Ла
зић, Р.),  Тузла: Народно позориште, стр. 88 .
4 Исто, стр. 103 .
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Шамани траже да буду везани конопцима, како би путовали
само духом, јер би, како сами кажу, у противном и њихово
тело одлутало и неповратно нестало.”5
За изучавање улоге и коришћења маске у позоришту и ана
лизе феномена маскирања, религијска извођења Шамана
значајна су не само због „глумљења” заноса већ због пове
заности мимике, плеса – транса и перушавања. Већ у првим
облицима маскирања извођача можемо да закључимо да је
маска много више од костима, да она добија људске особине
и помаже остваривању култа, веровања. Маска је део ми
та, обичаја, ритуала. Она је неприкосновени део настанка
извођачких уметности, те и позоришта.

Употреба маске код примитивних народа
Маске, игре и пантомима биле су део позоришта прими
тивних народа када извођења постају саставни део живота,
свакодневних ритуала, веровања, али и сазнања о човековој
смртности и ритуала сахрањивања. Мимички реализам који
су упражњавали Пигмеји начин је позоришног маскирања.
„Пигмеји су прави мајстори подражавања гласова и покрета
разних животиња и то је често основни садржај њихових
представа. То је један облик сазнања, можда онај најпотпу
нији, бар у савременом смислу. Мимичком реализму Пигме
ја, коме није страна строга ритмичка одмереност, супротста
вља се геометријска апстрактност костима, маски и покрета,
које запажамо код Аустријанаца. Та апстрактност се ипак не
може тако лако објаснити ако имамо у виду да се обнавља
ње успомена на митског јунака, у овом народу, изједначује
са сећањем на сопственог претка од чијег „меса” Аустра
лијанац сматра да је саздан”6 Док су Пигмејци гласовима и
покретом имитирали животиње, у Гвинеји, у народу Коно,
маске су имале врло важну улогу у извођењу свакодневних
обреда. Њихова улога и изглед били су прецизно дефини
сани. Како наглашава Чезаре Молинари (Cezare Molinari) у
„Историји позоришта” у извођењу је учествовало тачно пет
наест маски. Неке маске симболизовала су божанства са по
себним моћима. Обредне игре са маскама имала су велики
утицај на живот села, решавање проблема грађана. Игра под
маскама имала је мистично, скоро Божанско и спаситељско
значење. Духови су у селу обављали неку врсту јавне слу
жбе. Када глумци под маскама изађу прати их група посве
ћеника која мора да им принесе жртву. „Маске прве врсте
5 Исто, стр. 87.  
6 Молинари, Ч. (1984) Историја позоришта, Београд: Вук Караџић,
стр. 17.
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су наслеђе свештеника и ратника и преносе се са колена на
колено. Маска се чува у највећој тајности и онај који је носи
будно пази да га неко не препозна када са њом изађе међу
људе. Друге две врсте маски: народни прваци, поверавају се
особама за које се сматра да су то заслужиле. Те маске се не
наслеђују, свака од њих има нека метафизичка обележја”.7
Маске подражавају облик људског лица. Оне су направљене
како би појачале човекове особине, емоције које се изража
вају мимиком. Маске примитивних народа уобличене су у
обредном или религиозном стилу.

Маске у Античком – грчком позоришту
или узвишени глумац
Античко - грчко позориште значењски је везано за религију
и култ бога Диониса у чију част су приношене жртве за вре
ме позоришних приказања, фестивала. Маске или како се
још називају образине (Ђурић) биле су саставни део кости
ма глумаца. Образине су онемогућавале да се види глумачко
лице. Оне су појачавале његов израз, јер је позориште при
мало, на обронцима неког брда преко хиљаду људи. Ноше
ње образина свој корен има у самом настанку драме, дакле
у религиозном погледу на човека, који се преноси на саму
позорницу. Оне су глумчеви глас чиниле јачим, омогућавале
су да један глумац тумачи више улога, те су мушкарци мо
гли да играју женске улоге, јер жена у позоришту није било
ни на сцени. „Образине су грађене од платна, а у најстарије
време од коре: на предњој страни имале су широк отвор за
уста и два мања за очи (...). Трагичне образине имале су на
челу троугласто продужење, покривено вештачком косом.
Разликовале су се трагичне типичне образине или карак
терне и нетипичне или индивидуалне. Типичне су служиле
за тумачење разноликих ликова, за све људе. За Антигону
на пример и Електру и друге девојке у сличним ситуац
 ија
ма. Нетипичне маске служиле су за поједина лица, на при
мер за Еумениде, за рогатог Актеона, за слепог Финеја, за
многооког Арга”.8 Комичне образине и образине које су се
користиле за прикривање лица глумца у Сатирским играма
су биле другачије и обликоване сходно комичном жанру. У
Старој комедији образине су имале и перику или венац око
главе глумца, али нису увеличавале глумачки глас и стас.
Комедија је дело „ниже вредности” од трагедије у Античком
позоришту. Трагедија је требало да прикаже узвишеност Хе
ленске митологије и уздингне глумце до Божанских висина.
7 Чезаре, М. (1984) Историја позоришта, Београд: Вук Караџић, стр. 20.
8 Ђурић, М. (1986) Историја Хеленске књижевности, Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства, стр. 252.
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На позорници глумци трагедије су били попут „споменика”:
неустрашиви и монументални. „Нова комедија имала је 43
типичне образине: 1 – 8 старци, 9 – 19 младићи, 20 – 26 ро
бови, 27 – 29 старе робиње, 30 – 43 младе робиње“.9 У Ста
рој комедији одрази образине требало је да појачавају осо
бине које су биле критиковане и исмејаване, док су образине
у Новој комедији требале да изазову само смех.
Хеленска маска била је визионарска. Она је „пратила” и
предвиђала збивања. Супротстављајући се хору маска је
пратила судбине ликова. „Позоришне маске Aнтике, судбин
ски једнозначне по свом карактеру, биле су својим пластич
ним моделовањем, у строгом цртежу сродне оклопу ратни
ка: под ведрим небом, у Амфитеатру Епидаура, глумци су
представљали Прометеја, Едипа и Агамненона, Ореста и
Антигону, ликове између митологије и историје”.10 У Антич
ком позоришту глумци су се кретали споро, достојанствено.
Њен „окамењен став” одражавао је основна обележја тра
гедије и комедије. Речи глумаца испод маске одјекивале су
снажно великим простором за игру и гледалиштем. Речи
глумаца су изражавале ужаснуће због кривице јунака, вели
ких друштвених и индивидуалних борби „велике” драмске
књижевности Антике.

Трансформација улоге маски
или нова судбина маскирања
Свако позоришно време носи своје конвенције. Свако „но
во откриће” и промена у позоришном изразу одражава се
на игру глумаца, режију, али и на значај и улогу маски. Та
ко на сликама Ватоа (Watteau) из осамнаестог века можемо
да проучавамо како су изгледале маске Комедије дел Арте
(Comedie del Arte). Маске Комедије дел Арте „пратиле” су
ликове овог ренесансног пучког позоришног облика. Оне
су одсликавале разметљивост њихових сценарија, игре, вра
толомије, безобразне, бесрамне, подмукле, дивље Комедије
дел Арте, а глас испод маске био је сочан и звучан. Заједно
са својим маскама глумци су плесали, забављали су гледао
це вратоломним скоковима, ватрометима. „Маске су носиле
округле широке капе или искривљене и згужване шешире,
имале су затиљке ошишане до коже као барбарски робови
и веслачи са галија. Израз лица био им је тврд, мрк, дрзак
као у лопова или џепароша, брадице што су их носиле би
ле су сличне брадицама луда и коза. Насред лица маске су
9 Исто, стр. 253.
10 Мерин О. Б. (1989) Маска, ритуал и позориште, Ритуални теат
 ар број
3, 4, 5, 6, (приредио Лазић, Р.), стр. 93.

106

МАЈА РИСТИЋ
усађивале велике, модре, тупасте и чађаве носеве, уста су
им била прождрљива, натечена, разблудна, а бркови стра
шни као на страшилима”.11
Када позориште жели да пренагласи идеје којима се бави,
појача спектакуларност. Позоришна конвенција посеже за
маском. Маска прикрива стварни глумачки израз, али по
маже публици да се уживи. Када скине маску, глумачка
игра постаје истинитија, реалнија, рационалнија. Маска је
представљала кодекс позоришне естетике и увек је била у
служби „аутентичног” израза. Али није свако време „слави
ло“ маску. У делу „Парадокс о глумцу” Денис Дидро (Denis
Didro) наглашава како се велике глумачке улоге остварују:
разумом, хладним промишљањем, дистанцом у односу на
лик који глумац тумачи. Спонтаност се у позоришту про
светитељства не постиже игром, смехом, слободним покре
том или стављањем маске, већ великим бројем проба, про
мишљањем и рационализацијом. Иако позориште треба да
прикаже неки догађај из прошлости, читав рад на улози и
извођењу усмерено је на свесно и намерно дејство. Рацио
налистичке мисли просветитељства нису подражавале ма
ску, идеје о поистовећивању, зенистичкој филозофији. Како
би маска опстала и живела у позоришту треба  јој „удахну
ти” смисао. У сваком другом случају, маска на глумачком
лицу није оправдана.

Маска у авангардном позоришту,
исемевање као спас
Улога маске у позоришном изразу доживела је трансфор
мацију у периоду позоришта авангарде. Пратећи „каноне”
позоришта у коме долази до деконструкције драмског тек
ста, као и сваког извђења, критике психолошког натурали
зма (Антонен Арто – Antonin Artaud), маска даје изведеном
комаду идејну снагу, друштвену и социјалну ангажованост.
На првом месту у авангардном позоришту није прича како
је то диктирала Аристотелова хијерархија делова трагеди
ја, већ је то карактер. Догађаји, мисли добијају на знача
ју чиме су сценска извођења укључивала више реквизите,
сценографије, те маске постају „живе”, али и самостални,
аутономни елемент представе. У комаду Краљ Иби Алфре
да Жарија (Alfreda Jarry), који комичним средствима разот
крива патологију личности грамзивог, поквареног владара,
маска је много више од дела костима глумца који треба да
појача или одслика особине карактера лика. Она је посебан
лик, подједнаки учесник у комаду. Жари је био врло свестан
11 Мркшић, Б. (1971) Ријеч и маска, Загреб: Школска књига, стр. 8.
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моћи сценографије и визуелног утицаја позоришта на пу
блику. Интересантне су у том погледу инструкције које он
преко писма жеље шаље редитељу Лиње Поу (Aurelien Lug
ne Poe). „Мислим да би било занимљиво да се комад по
стави на следећи начин: маска за главну личност Ибија (...).
картонска коњска глава коју ће он носити окачену око врата
као у старом енглеском позоришту. Прихватање једног де
кора или, још боље, једне позадине, што елиминише спу
штање и подизање завесе након сваког чина, елиминација
групе са позорнице, које су грешке на позорници јер умању
ју слободу духа. Прихватање „акцента” или још боље спе
цијалног „гласа” за главне личности. Костими са што мање
назнака локалитета или историјске тачности (што је боље
да се сугеришу вечите ствари), пре модерни, пошто је ова
сатира модерна; и отрцани, пошто ће на тај начин драма би
ти одбојнија и одвратнија”.12 Жари жели да декор демаскира
стварност, он појачава реалност, те је Жаријева маска сред
ство коментара, као назнака антипојавности, неумољивости
света са којима треба да буде суочена публика. Декор је био
насликан у дечјем маниру.13 „Жаријеви карактери су меха
низми, аутомати који прецизно изводе ауторову намеру не
супротстављајући се својом личном психологијом спрово
ђењу плана и остваривању циљева представе (..) деперсо
нализација готово да је савршена”.14
У позоришту авангарде маске, лутке, светлосни ефекти пред
стављају есенцијални део извођења. Лутке постају глумци,
а представа илази изван конвенција традиционалног нату
ралистичког позоришта. Тако је на идејама ритуалног, мета
физичког позоришта, позоришта знаковистости, а не позо
ришта речи и идеја, психологије, филозофији и поет ици Ли
винг театра (Living Theather), у Америци настало позориште
„Хлеб и лутке” (Bread and Puppet), значајно за проучавање
улоге и начина употребе маске у позоришту. Читав покрет
Америчке авангарде шездесетих година, промовише идеју
слободног, истраживачког израза, позоришта које треба да
12 Селенић, С. (2002) Драмски правци двадесетог века, Београд: Факултет
драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију,
стр. 20.
13 У позадини позорнице биле су исцртане јабуке које цветају под пла
вим небом, а насупрот небу налазио се мали затворени простор и камин.
Кроз тај „пејзаж” марширају брутални ликови комада. На левој страни
позорнице је насликан кревет, а на дну кревета дрво и снег који пада. На
десној страни су палме. Врата се отварају према небу, а поред врата се
налази скелет обршен на вешала. Угледни џентлмен прелази преко по
зорнице и качи плакате на сцени.
14 Селенић, С. (2002) Драмски правци двадесетог века, Београд: Факултет
драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију,
стр. 22.
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преиспитује политику, историју и положај човека средином
двадесетог века. Највећи део активности позоришта „Хлеб и
лутке” на чијем челу се налазио Питер Шуман (Peter Schum
man) одвија се на отвореном простору, улицама Њујорка или
под ведрим небом неког другог америчког града. „Без најаве
и без обзира где, Шуманови глумци се појављују пред не
припремљеном публиком у обличјима огромних лутака, и за
пролазнике који ће застати или остати да их посматрају они
нису позориште за које је посетилац, као код Ливинговца
платио улазницу и сада очекује да види нешто за свој новац.
Амбијент: природан, и спектакл се према њему подешава:
све постаје сценографија, фонтана, празна ливада”.15
Позориште „Хлеб и лутке” бави се архетиповима и жели да
прикаже живот и људско битисање изнутра. Њихове лутке,
маске изобличених људских лица и глумци на штулама из
ненађују публику бруталним темама које желе да нас суо
че са дехуманизмом капитализма и бесмислом и свим ап
сурдом људске егзистенције. „Позориште Хлеб и лутке има
пучку једноставност comedia dell arte, мада не и њену ко
мичност, шарм наивног или шарм дечјег сликарства, при
влачност народне песме или хришћанске религије која још
није упознала кардинале и папу, већ њени поклоници верују
у бога са брадом, у природне силе и тајне од којих се пла
ше и које обожавају зато што не могу да их схвате”.16 Лутке
и маске објашњавају необјашњиво. Оне су део мистичног
позоришта.
Глумац маском прекрива лице, појачава идеју представе,
крије своју аутентичну природу како би створио лик, ко
ји је важан за публику и њен доживљај. Стављајући маску,
глумац жртвује део свог идентитета, уметничке вештине.
За њега је извођење важније од његовог личног предста
вљања. Поред наведених примера из историје позоришта
и позоришта авангарде, који су у складу са конвенцијама
одређеног времена употребљавали маску, редитељ и глумац
Гордон Крег (Gordon Craig) је био категоричан по питању
„избацивања” глумца са сцене. Крег је сматрао да је глу
мац имитатор и да није непоходан за постојање позоришта.
Стога Крег уводи надмарионету, лутку попут робота која
је статична, покрети су јој крути и механички. Она се по
јављује у минималистичком и геометријском позоришном
простору. Представе Гордона Крега су инсталације које по
зоришну уметност више истражују као визуалну, а не умет
ност речи покрета, импровизације, живог мизансцена. Али
15 Исто, стр. 293.
16 Исто, стр. 22.
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у последњих педесет година глумци се маскирају како би
оголили до дубине одеђену причу или текст или сценарио.
Глумац ипак остаје центар позоришних збивања. Позори
шни правац и „школа” настала на Балкану у оквиру Нацио
налне академије за позориште и филм у Софији, Бугарској
(НАТФИС) показује, колико су бриљантне и безбројне мо
гућности глумачке трасформације и на који начин глумачко
тело, његов таленат, као и машта редитеља могу да учине да
се он преобрати, маскира, али остајући жив и свој. Ако се
глумац маскира то не значи да ће он изгубити себе. Глумач
ки и редитељски правац настао у оквиру позоришне Акаде
мије у Софији јединствен је у целом свету и назива се „им
провизоване лутке”. Импровизоване лутке подразумевају
метод глумачке игре који врло прецизним, до танчина дефи
нисаним и извежбаним покретима, техникама, група глума
ца успева да формира сложене фигуре људи, животиња или
ситуац
 ије: природу: дрво, брег море, сунце. Комбинацијом
светла, музике и различитих реквизита: канапа, завесе, тра
ка, глумци своја тела претварају у лутке формирајући праве
амбијенте. Овим техникама глумац скида маску, али његово
савршено тело и ум „преоблаче” се у ликове, животиње, чи
таве ситуац
 ије. Иако представе редитеља проф. Пеја Лун
гова (Пейо Лунгов) који још увек негује овај специфичан
позоришни правац, на први поглед изгледају спонтано и
весело, разиграно, оне су режиране постепено, свака сли
ка је вежбана дуго, како би глумци усавршили кординацију
покрета и осмишљене сцене изводили уједначено као пле
сни или ансамбл у класичном балету. У представи „Море
фантазије” проф. Лунгова, комбиновни су елементи луткар
ског позоришта, позоришта сенки, плесног и невербалног
позоришта. „Море фантазије” је тотални спектакл (Арто)
и показује како се бришу границе између глумца, сцене, по
крета, његовог костима, маскирања.

Закључак
Маска у позоришту поседује симболичко значење. Истра
жујући начине коришћења маске још од праисторијског по
зоришта, преко Античког позоришта где је она била кључ
ни део глумачког израза и појачавала религијско значење
извођења трагедије и комедије, преко разиграних и пучких
игара са маскама у позоришту Комедие дел Арте до дру
штвено ангажованог, авангардног позоришта, маска или
појачава идеје представе, као део одређене позоришне кон
венције или постаје лик за себе. Маске које су носили глум
ци Античког позоришта у складу са временом и променама
у позоришној естетици трансформишу се у лутке, гињоле,
пантомиму. Маске се претварају у „роботе” у позориштима
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где је глумац „надмарионета”, али и глумци „постају” ма
ске у ново време позоришта. Глумци постају „маске” пре
обликујући своја тела и гласове.Употреба маске у позори
шту доказује да је позориште уметност спектакла, као и да
је коришћење маске као елемента костима и сценографије
део есенцијалног позоришног синкретизма. Маска прекрива
део глумачке индивидуе, али му помаже да изрази и појача
особине тумаченог лика, које публику треба да наведу на
когнитивни закључак, разумевање идеје представе или са
мо чулни доживљај. Маска постаје други глумац. Удахњу
јући јој део себе, позоришни уметници је осамостаљују као
посебан лик у представи. Маска „игра” за себе и чини да
позориште свима буде још узбудљивије. А публика ће од
лучити шта се крије иза маске или ће се задржати на њеном
привидном значењу.
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THEATRE MASK: DISCOVERING OR 
UNCOVERING OF THE ACTOR
Abstract
The main objective of this paper is to research and analyse the role
and significance of the theatre mask. It will include a theoretical
study of the mask and its use in some of the most important periods
in history when the mask and the masking represented an essential
theatrical convention/form, props, part of the costume used by an actor
to build a role, by a performer to express himself/herself in front of
the audience. It will research into how and why masks were used in
the prehistoric theatre, Antique theatre – when the mask gained an
important role of reinforcing the idea of tragedy i.e. comedy, giving
actors monumental and godly images. In the period of Renaissance, the
symbolism of the mask changed, especially in folk stage productions
of the Comedia dell’arte. The second part of the paper will analyse the
productions and specific uses of the mask in the Avant-garde theatre –
the theatre in which the mask is both formally and essentially the core
of its performance. In particular, the role of the mask in the dramas Pere
Ubu by Alfred Jarry and the use of the mask in the performances of
the avant-garde theatrical company Hleb i lutke (Bread and Puppets).
The key research question of this paper is whether the mask is just
part of the period costume or whether its appearance on an actor’s face
carries much deeper significance representing one of the authentic and
autonomous elements of the theatrical production.
Key words: mask, ritual theatre, avant-garde mask, guignol

Сања Филиповић, Јулај Ума, мозаик, 50x70 цм, 2003.
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МАСКИРАЊЕ КАО
СЕКСУАЛИЗАЦИЈА ВИЂЕЊА
– ОНТОЛОГИЈА И ОТПОР
Сажетак: Слика жене у визуелним уметностима профилиса
на је и ограничена друштвеним конструктима, који је обликују
и репрезентују у складу са потребама мушког аутора са једне и
посматрача, са друге стране. Слика жене произведена је у та
квим дискурзивним оквирима да одступа од есенцијалне женско
сти, инсистирајући на стратегијама маскирања и камуфлажи,
у циљу задовољења наметнуте норме. Када је реч о уметничким
праксама које својим стратегијама пркосе маскулинизованом при
ступу у репрезентацији женског тела и идентитета, фемини
стичке студије слике препознају неколико облика. Једне су усме
рене на представљање онога што доминантни дискурс искључује
– артикулишући маргиналне идентитете, друге су фокусиране
на деконструкцију маскулино центрираног језика и простора као
репрезентацијског оквира, док су неке пак усмерене на мапирање
простора ван хегемонистичког дискурса, на откривање и извође
ње дискурзивно непрепознатљивих идентитета. Свим овим прак
сама заједничко је то што се критички односе према конструкту
полне и родне разлике, пружајући отпор маскираном лику жене
у визуелним уметностима, као и то што својим радовима дефи
нишу нове специфичне, децентриране субјективитете. Највећи
допринос феминистичким стратегијама извођења идентитета
дала је управо надреал истичка фотографија, у којој је децентри
рани субјект као парадигма подстицао сопствену деконструкци
ју, уклањањем свих оних слојева које му канонски намеће патри
јархална култура, мењањем, преображавањем и трансгресијом у
пољу феминистичке саморепрезентације.
Кључне речи: надреалистичка фотографија, деконструкци
ја женског тела, маскирање – демаскирање, сексуализација,
трансформација, отпор
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Маскирање дискурса

Слика 1 Raoul Ubac, Mannequin d’André Masson, 1938.

Женска лепота у служби уживања мушког погледа, поја
вљује се у уметности као „садистички фантазам под маском
егзотике”1 каже историчар уметности Линда Нохлин (Lin
da Nochlin). У студијском тексту „Жене, уметност и моћ”
Нохлинова је размотрила разлоге због којих се баш женско
тело ставља на располагање оку посматрача у визуелним
ументостима као и начине на које се оно излаже, фетишизу
је или конструише, како би задовољило одређене стереотипе
гледања, кроз позиције које као објект заузима у визуелном
наративу. Она сматра да најчешћа представа жене у уметно
сти почива на „фантазму о бесконачној моћи мушкарца да
уживају женска тела.”2 Приступајући директној демистифи
кацији воајеристичког сценарија и означитеља унутар сли
ке женског тела, уочава да је приказивање женског акта у
целокупној визуелној уметности заправо демонстрација па
тријархалног дискурса моћи заснованој на родној разлици,
у коме се лепота као еротизујућа, стимулативна и надасве
потчињена показује као природна условност.
„Снага и слабост схватају се као природне последице раз
лике рода.”3 Традиционална представа жене подређена је
дискурсу еротског којим владају мушкарци, па се особено
сти њеног тела нужно приклањају маскулинистичким зах
тевима и погледу који га зарад сопственог уживања моде
лује, испитује или кажњава. Комуникација између женског
акта и посматрача условљена је универзалном претпостав
ком о супротности две конструисане родне карактеристике:
1 Nohlin, L. Žene umetnost i moć, u: Uvod u feminističke teor ije slike, priredila
Anđelković, B. (2002) Beograd: Centar za savremenu umenost, str. 134.
2 Исто.
3 Исто, стр. 130.
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мушке снаге и женске слабости. Та идеолошка бинарна по
дела представља се замаскирана, као некаква „природна”
супротност, што доприноси актуел изацији фантазма о моћи
мушкарца да ужива женска тела.   У уметности ова моћ је
дискурзивно прикривена, Мишел Фуко (Michael Faucault)
би рекао и „прерушена”4, па се појаваљује под маском ег
зотике, митологике, фантазије и мистицизма приписаним
као природна датост простора женског тела. Сексуална рас
положивост на коју директно или посредно указује женски
акт, као и доминација која се над сликом очекује од мушког
погледа спрам женског тела у уметности, закључује Лин
да Нохлин, делује као не само као природан, већ шта више
„логички” сценарио.
Симболичка моћ постаје невидљива захваљујући сарадњи
оних који су, као произвођачи визуелне ументости, под
ређени дискурсу. Родна онтологија коју препознајемо на
фотографијама нагог женског тела најчешће је само игра
привида. Репрезентација такође. Осим тога, учешће жена у
ауторепрезентацији говори да и оне саме одражавају поре
дак бинарне поделе, по којој поглед и уживање припада му
шкарцу,  а улога пасивног модела – жени. У овом контексту
занимљива је и опаска британског теоретичара Џона Берге
ра (John Berger), који се у студији „Начини виђења” (Ways of
Seeing) бавио женским актом као објектом идеализације по
гледа: „Мушкарци делују, а жене изгледају. Жене посматрају
како су гледане. Посматрач жене у њој самој је мушко: по
сматрано женско. Тако она себе претвара у објект – посебно
у објект моћи вида: у призор.”5

Почетак телесних субверзија
... оно што мушкарац иза камере никада неће сазнати јесте шта
женина сексуалност њој значи.6

Фасцинација женским телом као модулом флуктуирања
кроз несвесно и својеврсном уметничком алатком чије осо
бености разоткривају засторе оскудне реалности, најпри
сутнија је у надреализму као авангардном покрету који је
4 Напомена ауторке, а односи се на привид природне последице родне
разлике у патријархалном дискурсу и аналогно систему производње
уметности, према Фукоовом схватању о невидљивости стварних одно
са унутар поретка симболичке моћи. У „Историји сексуалности” Фуко
каже како се симболичка моћ може подносити „само под условом да је
већим делом прерушена”. Foucault, M. History of Sexuality. Volume I: An
introduction, (1978) New York:  Раntheon, р. 86.
5 Berger, J. (1972) Ways of Seeing, London: Penguin books.
6 Burgin, V. Perverzni prostor, u: Uvod u feminističke teorije slike, prired.
Anđelković, B. (2002), Beograd: Centar za savremenu umetnost, str. 214.
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обележио читав XX век. Конвулзивна естетика на којој су
инсистирали надреалисти само је појачавала скопофилични
приступ површини женског тела, па је уместо демистифика
ције и ослобађања резултат био још интензивнија фетиши
зација већ ионако еротизованог женског објекта слике. Жена
као заступник несвесног, фантазмагоричног и неименљи
вог света, израњала је на површину осетљиве фотографске
емулзије, док је стварна жена бежала још даље у позадину
видљиве и представљиве стварности. Потрага за есенцијал
ном женскошћу и разоткривањем женске енигме, у циљу до
сезања целовитог сопства, више је подстицала скопофилију,
деструкцију и бестијалност, него што је расцепљени субјект
приближила жељеном  искуству апсолута.

Слика 2 René Magritte, 
Je ne vois pas la femme cachée dans la forêt, 1929.

Док је слика нагог женског тела у фотографским радови
ма неких од најистакнутијих надреалиста, попут: Мен Реја,
Далија, Бресона, Брасаја, Кертежа (Man Ray, Dali, Bresson,
Brassai, Kertesz), може се рећи „служила очувању опресив
ног начина сексуалног препознавања”7 женског тела у ви
зуелним уметностима, у радовима женских ауторки које су
иронично наставиле са традицијом приказивања акта као
објекта знатижељног погледа, покренута је деконструкција
означитеља родне разлике у визуелном језику. Надреализам
се као преступничка пракса утврдио преко фотографских
радова уметница као што су: Дора Мар, Клод Кахун, Ли Ми
лер, Маја Дерен, Дајан Арбус (Dora Maar, Claude Cahun, Lee
Miller, Maya Deren, Dian e Arbus) итд. Захваљујући њиховом
субверзивном деловању унутар фотографије и филма као
аутономног система производње, надреализам је још једном

7 Nohlin, L. nav. delo, str. 145.
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потврдио атрибут антиуметности, отворивши нов простор
за репрезентацију женског субјекта.  
„Увек сам се надао, без икакве основе, да ћу једном, ноћу,
у некој шуми, срести лепу нагу жену; или би можда уме
сније било рећи да таква жеља више ништа не значи онда
када једном буде изречена, жалим, опет без основе, што
такву жену никада нисам срео.”8 Овај Бретонов цитат ко
ји Виктор Бургин наводи у анализи фетишистичког при
ступа нагом женском телу у визуелним ументностима, от
крива две битне чињенице о надреалистичкој идеологији и
сексуализацији женског тела. Иако је крајњи циљ излагања
тела као таквог био потпуно разоктривање женске енигме
као унапред мистификованог објекта и повезивање са њом у
једном трансцедентном облику, ни надреалисти нису избе
гли зазору9 који непосредни сусрет са женским представља
за мушку психу. Потенцирање демистификације и потпуне
објектификације женске сексуалности путем снимања и на
мерног излагања њеног тела, довело је до још интензивнијег
скривања праве слике тела и онога што женска еротичност
представља у њеном есенцијалном, нерафинираном и ду
боко интимном облику. У последњем броју часописа „Над
реалистичка револуција” (La révolution surréaliste, No. 12),
1929. године објављена је једна од амблемских фотографија
надреалистичке париске групе. На слици је приказана фор
нтално изложена нага женска фигура, а око ње, у облику
рама који је окружује, распоређене су портретске фотогра
фије познатих надреалистичких уметника. Занимљиво је то
што су сви аутори на овим портретима (који реферирају на
оне фотографије какве се израђују за потребе издавања лич
них докумената), имају затворене очи. Женска фигура по
стављена је у средишту једне реченице, исписане на доњем
рубу композиције на којој пише: „Hе видим је... сакривену у
шуми“10. Потпуно нага, реалистична женска фигура, у пуној
8 Breton, A. Nadja, u: Burgin, V. nav. delo, str. 207.
9 Појам зазорног у смислу у коме га постављају Лакан и Јулија Кристева
– оно што претходи сваком рационалном субјекту, прелингвистично, па
чак и пренатално. Зазорно је у директној вези са садржајем првобитног
сексуалног искуства детета са телом мајке, са уживањем и ужасом по
што дете схвати да оно није предмет мајчине жеље те да га мајка зарад
оца (као потоњег носиоца означитељских функција) одбацује. Зазорно
је заправо однос према граници коју субјект утемељује између сопстве
ног и туђег тела, Фројд га тумачи као забрану инцеста, Лакан кроз за
брану мајчине жудње/jouissance, а Кристева као забрану целовитог ис
куства и семиотичког у симболички устројеној стварности. „Cвакомe ja
његов објект, свакоме над-ја његово зазорно.” Kristeva, J. (1989) Moći
užasa – Ogled o zazornosti, Zagreb: Naprijed, str. 8.
10 René M. (1929) Je ne vois pas la femme cachée dans la forêt, La Révolution
Surréaliste No. 12.
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висини, смештена је на месту недостајуће речи. Овим ге
стом надреалисти су нагласили недовољност објектифика
ције нагог женског тела ради досезања његове целокупне
стварности, сексуалности, законитости и природе. Такође,
још уочљивије је њихово признање о немогућности погледа
да спозна објект у целини, о недостатку моћи коју поглед
има над телом и субјектом. О овој фотографији, као и огра
ниченој моћи погледа да демаскира женско, Виктор Бургин
је рекао: „У гледању увек постоји нешто што се не види не
зато што се опажа као недостајуће – као у случају фетиши
зма, већ зато што то нешто не припада пољу видљивог.”11
Привлачност модела, наглашена је местом које је женском
додељено на овој фотографији, али и местом мушког субјек
та коме је енигматично и симболично „одузета моћ” погле
да. Женско тело остаје на месту енигме, али је његово значе
ње које креира измењено. Изложеност тела овог пута не ука
зује на његову сексуализовану  расположивост, јер они који
посматрају у жељи да докуче његову унутрашњост имају
склопљене очи. Овим контрастом, активно-воајеристички
нагон присутан у погледу усмереном према нагом женском
телу, преиначен је у пасивно-рецептивни. Спољашња форма
тела суочава посматрача са његовим сопственим недостат
ком у гледању, дистанцом коју субјект поставља у односу на
женски објект, задржавајући је и преузимајући контролу над
њом. Истина је да стереотип наставља да постоји и тамо где
погледа, па и нагог тела нема, да потреба за демаскирањем и
демистификацијом упркос деконструкцији опстаје, али же
на као објект надреалистичке фотографије почиње да делује
у једном новом референтном систему, премештајући и гра
дећи своју субјективност у независном пољу феминистичке
саморепрезентације.

Стратегије маскирања – мимикрије
Испод маске још једна маска. Никада нећу успети да скинем сва
ова лица.12

Праксе саморепрезентације (ауторепрезентције или самои
звођења) идентитета јесу трансгресивне, дискурзивне, ау
тобиографске праксе којима се деконструишу нормативни
услови производње и репрезентације. Претварајући соп
ствене необичности, различитости или аномалије у сред
ство пародирања друштвено-културних образаца, ове прак
се критикују категорије пола или рода као дисциплиноване
11 Burgin, V. Perverzni prostor, nav. delo, str. 207.
12 Autobiografsko delo Klod Kahun, „Otkazana ispovest”: Cahun, C. (2007)
Disavowals or Cancelled Conffecions, Massacusetts, The MIT Press.
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изведбе стереотипа, изводећи лични идентитет на потпуно
неуобичајен начин. Користећи конститутивно, материјал
но присуство сексуалности као услов репрезентације и са
моопредмећења, ове праксе покрећу различите стратегије
маскирања и мимикрије, као и пародије, како би истовре
мено подражавале и исместиле хегемоне облике виђења и
препознавања. Успевајући да делују у дискурсу а остану
ван њега, уметнице чији ћу рад укратко анализирати кори
сте ресурсе и језик управо оних структура које критикују
и желе да оповргну. Почевши од дадаистичких и надреали
стичких аутобиографских пракси: Хане Хох (Hannah Hoch),
Клод Кахун (Claude Cahun), Дајан Арбус (Dian e Arbus), па
све до концептуалних, постмодерних фотографских портре
та Синди Шерман (Cindy Sherman), Барбаре Кругер (Barbara
Kruger), Ени Нен Голдин (Annie Nan Goldin), Катерин Опи
(Catherine Oppie), Џулијан Веар инг (Gillian Wear ing), или
актуелне француске уметнице перформанса Орлан (ORLAN
) која камером бележи спровођење оперативних захвата на
властитом лицу и телу исиптујући баналност стандарда
лепоте. Овим праксама спроведена је оштра критика дру
штвене контроле идентитета, императива сексулизације и
воајеризма усмереног према женском телу.

Слика 3 / Alexandr Hackenschmied, 
Maya Deren with mannequin in mirror, 1943.

Ове ауторке одбијају асимилацију у друштвени конструкт
жене, инсистирајући на хетерогенези идентитета. Њихов
мимезис подразумева маскирање (неретко и травестију) у
којој жена није сводљива на наметнуту форму (коју само по
дражава), сугеришући да је субјективност увек неизвесна.
Имплицирајући на оно друго од дискурса, феминистичка
фотографија прешла је пут од маргиналне, трансгресив
не, карналне, па све до уметности киборга у којој је тело
сасвим превазишло своја примарна одређења и функције.
Тело постаје метаморфичан, кинетички знак, отворен за
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импровизацију и комуникацију. Излагање сопства као ма
скирано извођење различитих идентитетских могућности
данас више не представља радикалну нити опозициону
стратегију, већ основни модел односа према сопственом и
другим телима. Женско тело у савременим условима је из
вођачко, дисперзивно, а његова репрезентација надасве пер
фермативног карактера.
Један од највeћих ауторепрезентацијских опуса представља
рад француске уметнице јеврејског порекла, Клод Кахун.
Њени надреалистички портрети и фотомонтаже обликују
елементима мимикрије и пародије. Тело ове уметнице из
ложено је травестијама, квиру13 и трансродном идентитету.
Кахун подрива традиционалне концепте родних улога, ма
скирајући и демаскирајући свој лични идентитет изнова,
остављајући посматрача у неодумици о томе ко је заправо
она. Праксама мимикрије и травестије, Кахун истиче непо
стојаност идентитета и исмева друштвене конструкте истог.
Она се костимира, маскира и поиграва, стално мењајући
улоге, пародирајући на тај начин патријархалну улогу же
не. Такође она експлицитно и драматично указује на немо
гућност фиксираности идентитета, проблематичног статуса
телесног ега, сексуалности и полности као друштвено ма
нипулисанх категорија. Проблематизујући сопствену фру
страцију и лезбејски идентитет, Кахун се транспарентно
супроставља моделима моћи. Визуел им и литерарним радо
вима открива алтернативне схеме конструкције идентитета.
Сопствена идентитетска колебања, изкористила је да јавно
укаже на проблем дискурзивне конструкције ега и фиктив
не идентификације пола, рода и сексуалности које субјект
усваја. Есеје и чланке објављује под различитим псеудони
мима, а због семитског порекла и активизма 1944. бива осу
ћена на смрт. Њено право име Lucy Renee Mathilde Schwob
(које указује на њено сложено порекло), још у осамнаестој
години замењује уметничким именом Claude Cahun, ка
да настаје и њена прва велика серија надреалистичких ау
топортрета. Одабравши родно двосмислено име, Кахун се
својом репрезентацијом усмерила ка андрогиној форми.
Учешће Клод Кахун у надреалистичком покрету, од пре
судног је значаја за преокрет у начину приказивања и
13 Квир теорија је област критичке теорије која је настала у последњој де
ценији XX века из геј и лезбијских и феминистичких студија. Велики
утицај на развој квир теорије имали су радови Ив Козофски Сеџвик и
Џудит Батлер настали под снажним утицајем француског филозофа Ми
шела Фукоа (eng. queer – настран, чудан, уврнут). Суштина квир теорије
је деконструкција и одбијање наметнутих норми, било да се ради о сек
суалности, роду, полу или другим категоријама, полазећи од чињенице
да идентитет није фиксан већ променљив односно флуидан.
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промишљања женског тела уопште. Са изолованог, до
минантно еротског симбола, скренута је пажња на много
струкост и хетерогеност која је у таквом телу већ садржа
на, те је ова особина касније изкоришћена за истраживање
нових облика субјективитета, изван матрице друштвено
конструисане реалности.

Слика 4 Gillian Wear ing, 
Me as Cahun holding a mask of my face, 2012.

Након Кахун, највећи искорак у праксама саморепрезента
ције начинила је њујоршка уметница Дајан Арбус, позната
по фотографијама девијантних и маргиналних људи, пату
љака, џинова, близанаца, људи трансродних идентитета,
нудиста, циркуских перформера, инвалида, клошара, ста
раца, као и оних чији изглед делује застрашујуће, катего
рички ружно, бизарно или надреално. Одрасла током вели
ке депресије 30’их година, започиње комерцијално бављење
фотографијом објављујући радове у познатим модним ма
газинима, што је оцењено као просечно, али серије портре
та људи са инвалидитетом или „проблематичним” сексуал
ним идентитетом Арбус реализује тек у позним годинама,
поставши тако један од најоригинанијих и најутицајнијих
фотографа ХХ века. Фокусирајући необично, искривљено,
„неприродно” тело, чинећи га актуелним и монументалним
у својој гротескности, она креира неочекиване релације из
међу анатомски прихватљивог и готово накарадног. Радови
као што су: „Млади мушкарац са виклерима” (1966), „Те
товирани човек на карневалу” (1970), „Краљ и краљица на
плесу пензионера” (1970), „Маскирана жена у инвалидским
колицима” (1970), „Девојка у циркуском костиму” (1970),
„Стриптизета” (1973), „Јеврејин џин у кући са својим ро
дитељима” (1967), „Мексички патуљак у хотелској соби
у Њујорку” (1970), или 26 неименованих портрета групе
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ментално оболелих људи, костимираних за Ноћ вештица/
Halloween, насталих (од 1960. до 1995. године), дестабили
зују друштвене и естетичке норме о лепом, женственом, му
жевном, привлачном, еротичном, забавном или природном
уопште.
За разлику од Клод Кахун, која је прва употребила стратеги
ју маскирања као праксу самоизвођења и Дајан Арбус која је
фукусирала „искривљене идентитете”, мимикрија америч
ке концептуалне уметнице Синди Шерман (Cynthia „Cindy”
Morris Sherman) усредсређена је на визуелни језик масовних
медија и материјализацију самог воајеризма усмереног пре
ма женском телу. Својом ауторепрезентацијом преиспитује
масмедијски кодирану „женскост” артикулишући очигледне
стереотипе. Она манипулише визуелним конструктом жен
скости, пажљиво истражујући и пародирајући трагове ства
рања идентитета видиљивих на телу, градећи своје ликове у
сценски организованим таблоима. Како би креирала фото
графије, Шерман преузима вишеструке улоге: аутора, реди
тељке, шминкерке, гардероберке, библиотекарке, сервирке,
кафе-куварице, чистачице, модела итд. У интервјуу који је
1990. године дала за New York Times рекла је: „Осећам се
анонимно у свом раду. Када гледам у те слике ја никад не
видим себе. Некада, нестанем.”14
Многе од фотографских серија Синди Шерман скрећу па
жњу на стереотипе о женама пристуне на филмовима, те
левизији и часописима, па је тако најпознатија остала сери
ја портрета (насталих у периоду од 1977. до 1980. године),
Филмске сличице/Film Stills, на којима уметница реизводи
клишетизиране женске филмске фигуре ХХ века. Портре
ти 69 имагинарних хероина мапирају идеал женствености у
култури послератне Америке, која је поставила темеље са
времене медијске митологије. Већина ликова је измишљена,
као и филмски кадрови у којима се појављују, али они из
гледају као да их ми већ познајемо јер подражавају унапред
претпостављене улоге жене у медијском оквиру. Посматрач
лако може да декодира знакове на које ови женски ликови
упућују, па стереотипи бивају очигледни. Манипулишући
маскираном визуелном конструкцијом „женскости”, Шер
ман подрива нашу претензију да знамо шта жене јесу, на
основу њихове спољашности и свакодневног простора у
коме се приказују. Лукавство ових представа налази се у
дословној репетицији препознатљивих женских фигура,
14 Јован Деспотoвић, Хиљаду лица и појава Синди Шерман на тржишту,
Магазин, Madl’Art, бр. 5., Београд , 2. 2011, https://atorwithme.blogspot.
rs/2016/05/hiljadu-lica-i-pojava-sindi-serman-na.html, приступљено 13. 6.
2017.
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њихове одеће, поза и локуса, јавне и приватне сфере коју на
стањују у медијском раму, па је скоптичко и воајеристичко
клишетизирано и доведено до апсурда.
Након ове велике серије, Шерманова проширује своју прак
су маскирања елементима фарсе и хорора, стварајући гро
тескне и морбидне портрете.15 Маску прихватљиве, „веро
достојне” женскости, потом замењује и животињским ма
скама, па и изобличеним и раскомаданим деловима тела.
„Фотографије Шерманове разумеју се као артикулација ма
скулинистичких страхова од загонетке женског која се скри
ва иза свакодневног прерушавања-маскирања; кад Шерма
нова скине маску све што остаје јесте ужас неисказивог.”16
Сама уметница о свом раду каже како покушава да се неко
осећа лоше због тога што има одређено очекивање. Када му
шкарац отвори магазин очекујући сексуално задовољство,
слика којом Шерманова жели да узврати јесте жена као жр
тва пенетративног погледа, али демаскирана, жртва која уз
враћа тај насилни поглед. Стратегије маскирања као модел
бихејвиоралности, начин за „постајање женским” у култури
која већински негује мушкарца као конзумента, у радови
ма Синди Шерман проблематизоване су и аргументоване до
границе монструозности. Декодирањем означитеља женске
маске, њиховим истицањем и преувеличавањем, Шерман
сагледава карналне стране сопства како би обезбедила мо
менте отпора. Она испитује тело као темељ алтернативног
репрезентацијског система. Тело као „непрекидно и неми
новно ухваћену репрезентацију”17, Шерман настоји да пре
уреди личном и специфичном репрезентацијском праксом,
која руши позицију гледаоца у односу на телесно. Разоткри
вајући мизогину одбојност према тајни женског као нечег
самосвојног18, она сугерише да испод само наизглед и суви
ше препознатљиве површине тела „лебди наговештај једног
другог простора”19.

15 Највидљивије у серијама „Sex Pictures” (1992) i „Untitled Clown Series #1
and #2” (2004).
16 Rouz, Dž. Stvaranje prostora za ženski subjekt feminizma, u: Uvod u femini
stičke teor ije slike, priredila Anđelković, B. (2002) Beograd: Centar za savre
menu umenost, str. 282.
17 De Lauretis, T. (1986) Feminist Studies/Critical Studies, Indian a University
Press, str. 12.
18 Парафразирам Лору Малви (Laura Mulvey) у расправи о Синди Шер
ман, изложеној у есеју: A Phantasmagoria of The Female Body: The Work
of Cindy Sherman (1991), http://www.scribd.com/doc/64398770/A-Phanta
smagoria-of-the-Female-Body#scribd (pristupljeno 7. 5. 2017)
19 Исто.
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Слика 5 Dian e Arbus, 
Untittled, Kids masked for Helloween, NY, 1969.

Иако је рад ових уметница смештен у различитим и уда
љеним историјским и политичким контекстима, настао из
другачијих мотива и услова ауторепрезентације, све оне
указују на проблем шаблонске производње идентитета и
субјективитета као и категорија пола, рода и сексуалности.
Ове праксе су значајне јер проблематизују однос појединца
и дискурса, таргетирајући генезу идентитетског препозна
вања, кроз начине на које појединац доживљава и поставља
своје тело, али и оне кроз које посматра друга тела. Крити
ка доминантних матрица идентификације указала је на про
блeме посматрачког воајеризма у визуелним уметностима,
са којим се субјект саображава у свакодневном окружењу.
Истовремено, ове праксе дале су јасне назнаке просторно
сти другачије од свакодневне –дискурзивно манипулативне,
„просторности која се налази у двосмерној конститутивној
вези са једним односом према телу и субјекту, различитом
од односa у којима, према њима, стоје владајући поредак и
субјект”20. Овим су тематски најавиле оно чиме ће се умет
ност данашњице у највећој мери бавити, а то је идентитет
ско непрепознавање граница, у смислу некакве онтолошке
припадности. Замисао о идентитету као скупу особина са
држaном у неком одређеном локусу, неодржива је. Децен
трираност и многострукост идентитета и субјективитета,
па и андрогиност тела, не представља више само замисао
надреалистичке филозофије, она постаје легитимна репре
зентацијска пракса, као и изражајна културолошка црта да
нашњице. Алтернативне праксе самог надреализма, најави
ле су и артикулисале феминизам, а он је пак, из политичке,
маргиналне борбе прерастао у значајан облик савременог
размишљања о субјекту, па и нови идентитетски императив.
20 Rouz, Dž. nav.delo, str. 290.
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Закључак
„Женом се не рађа него постаје”, рекла је на самом почет
ку радикалног феминистичког отпора у другој половини
ХХ века родоначелница феминистичког егзистенцијализма
у постмодерној теорији Симон де Бовуар (Simone de Beau 
voir). „Он је Субјект – Он је Апсолут-Она је Друго.”21 Над
реализам је, као правац који је дуго опстао на уметничкој
сцени, показао изврсну зрелост када је у питању разумевање
односа сексуалности и рода и с њима повезаних репрезен
тацијских пракси. Мењајући се и примењујући нове техни
ке у приказивању женског тела, надреализам је постепено
трансформисао став према дискурзивним одређењима тела,
која обликују како поглед тако и објeкт. Захваљујући тој све
сти женски акт је у надреализму постављен проблемски  и
додељена му је активна, чак и субверзивна улога. Прикази
вањем нагог женског тела визуелна уметност надреализма
преиспитала је друштвене конструкте о разлици (мушкоженској, материје-духа, реалног-имагинарног, естетски ле
пог или ружног, високог и ниског у уметности, итд.), пре
ипитујући истовремено и механизме друштвене моћи које
се утемељују системом разлике, одузимајући им легитими
тет и снагу у сопственом хибридном дискурсу у коме вла
да нестабилност односа и перманентна метаморфичност.
Женски модел постаје независтан у односу на посматрача
и маскираног перформанса који изводи за камеру, заузи
мајући активну, критичку позицију. Одступање од патри
јархалног модела друштвене свести и појавности субјекта,
постављено је парадигматски. Под паролом антиуметности,
у приступу женском телу надреалисти напуштају велики
наратив о несвесном, откривајући да женско тело поседује
сопствену отворену дијалектику, те да нема потребе ограни
чавати га визуелним стратегијама, у којима оно заступа ре
гистар фантазмагоричног, већ допустити да њему својствен
регистар слика изађе на површину. Уметнице надреали
стичке фотографије, као и експерименталне, концептуалне
па све до карналне уметности, показале су како перформа
тив родне онтологије може послужити демаскирању жене
из такозваног женског стања и фаличне економије22, који
21 De Beau vor, S. (1949) The second sex, Woman as Other.
h t t p s : / / w w w. g o o g l e . r s / u r l ? u r l = h t t p s : / / n a s h v i l l e f e m i n i s t a r t . f i 
l e s . w o r d p r e s s . c o m / 2 0 1 4 / 0 6 / 1 9 4 9 _ s i m o n e - d e - b e a u v o i r - t h e 
-sec ond-sex .pdf &rct =j&frm =1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBMQFjA
Aa h UK Ew iwktCNw_XIA hVDBywKHSq9AWE&sig2=kShU9wI
Rax5Z4DGOFL5LOQ&usg=AFQjCNHRodu9g3F7Ch41IJNsR3nMaza62w
(pristupljeno: 5.5.2017.)
22 Термини које је у критици родне онтологије утврдила Џудит Батлер (Ju
dith Butler). Према: Batler, Dž. (2001) Tela koja nešto znače: o diskurzivnim
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перпетуирају кроз наше свакодневне изведбе. Родна онто
логија најзад бива разоткривена као игра привида, а поста
јање женом кроз појавност пола у друштвеном контексту
добија посве другачије значење. Униформисани закон, као
закон дискурса за идентификацијом сваког субјекта, по ко
ме су сви организми заробљени у својој околини, због којег
и теже стратегијама маскирања и камуфлаже23, пољуљан је
стратегијама поменутих уметница и теоретичарки чији ра
дови успостављају нове дијалектичке везе између субјекта,
објекта и феминистичке репрезентације.

Слика 6 Man Ray, Noir and blanche, 1926.
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MASKING AS SEXUALIZATION OF SIGHTING –
ONTOLOGY AND RESISTANCE
Abstract
The image of a woman in visual arts is profiled and limited by social
constructs, which are shaped and represented in accordance with the
needs of a male author on the one and the observer on the other side.
The image of a woman is produced in such discursive frames that it
deviates from essential femininity, insisting on masking and camouflage
strategies, in order to satisfy the imposed norm. When it comes to
artistic practices that defy strategies with a masculinized approach in the
representation of a woman’s body and identity, feminist studies of images
recognize several forms. One is aimed at presenting what the dominant
discourse excludes – articulating marginal identities, others focus on
the deconstruction of the masculine-centred language and the space as
a representational framework, while some are directed at mapping the
space beyond hegemonic discourse to the discovery and performance of
discursively unrecognizable identities. All these practices are common
in that they are critically related to the construct of gender and gender
differences, by providing resistance to the masked image of a woman
in visual arts, and by defining new, specific, decentred subjectivities
in their work. The greatest contribution to feminist strategies for the
realization of idiosyncrasies was precisely the surrealistic picture, in
which the decentralized subject as a paradigm encouraged their own
deconstruction, by removing all those layers imposed by the canonical
patriarchal culture, by changing, transforming and transgressing in the
field of feminist self-representation.
Key words: surrealistic photography, female body deconstruction,
masking-demasking, sexualisation, transformation, resistance
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ЛИЦЕ ИЛИ МАСКА У ЖИВОТУ
И ДЕЛУ ЛАЗЕ КОСТИЋА
Сажетак: У раду се анализирају појаве маскирања, прерушавања,
прикривања и откривaња идентитета у личности и делу Лазе Ко
стића. Ове особине снажније или слабије изражене, разматрају
се на различитим нивоим
 а и видовима: у његовом карактеру, пона
шању, у облачењу, говору. Потом се овај феномен запажа и на ме
тајезичкој равни: маска и и њени деривати (прерушавање, прикри
вање, гротеска) тематизовани су и у Костићевој поезији (Бесе
да, Гаврилу Егрешији, На парастос Јелене Боздине...) и драмским
делима (Гордана, Максим Црнојевић). Mаска је још од настанка
трагедије довођена у везу с позориштем као ознака метаморфо
зе индивидуе-глумца, који, користећи маску, постаје преносник
(виших) сила наглашавајући да је индивидуални човек нестао иза
улоге, боље речено фигуре. Зато ће у овом раду, а имајући у виду
страсну заокупљеност Лазе Костића театром, облици маскира
ња, мимикрије, прикривања и демаскирања (уз нужан опрез према
методи позитивистичког биографизма), бити подвргнуте анали
зи као честице које ће указати и на неке унутрашње чиниоц е гене
зе његових песама, а међу њима и величанствене покајанке Santa
Maria della Salute.
Кључне речи: маска, Лаза Костић, позориште, поезија, драма

Маске припадају области етнологије и културне антрополо
гије. Овим предметом  сакрива се лице и његов део, тачније
маска скрива идентитет свог носица и имитира неки други
идентитет. Описујући личност и дело Лазе Костића, Јован
Скерлић тврди да „богодани”, „женијални” песник опона
ша романтичарског генија. На разлике у значењу маске у
оквиру народно-празничне културе упозорава нас Бахтин
(Бахти́н). наглашавајући да је маска антике и средњег века
„везана с радошћу смена и метаморфоза, с веселом релатив
ношћу, с веселим негирањем идентитета и истозначности,
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с одрицањем тупе подударности са самим собом; маска је у
вези са мењањима, меатморфозама, нарушавањима природ
них граница, с исмејавањем, са надимком (уместо имена);
у маски је оличен играчки принцип живота”1 док у „роман
тизму маска скоро потпуно губи свој моменат препорађа
ња и обнављања, и добија мрачну нијансу. Иза маске се че
сто указује страшна празнина”.2 Јован Скерлић као да ци
ља управо на ту „празнину” када се јавља као читалац који
се намерио да демаскира Лазу Костића. Он је изгледа први
проговорио поближе и о његовом идентитетском маскира
њу: „Лаза Костић је споља највише личио на романтичара и
толико (је) играо улогу романтичног, женијада му се маска
најзад слепила за лице”.3
Скерлић подозрева да побуде Лазе Костића нису искрене.
„Од ране своје младости он је запатио мисао у глави да пе
сник ни у чему не треба да личи на остале смртне, на ону
бедну гомилу, биргера који не носе у грудима свети пламен
поезије а на челу печат генија”.4 И тај „печат генија“ већ је
наговештај промене идентитета, интервенција на лицу што
упућује на зачетак маскирања, преображавања. Скерлић с
призвуком благог омаловажавања истиче да је Лаза Костић  
„имао књижевне културе, више но многи други из њего
вог доба, више и од Змаја и од Јакшића”.5 Зато ће, читајући
ове Скерлићеве редове Радомир Константиновић, исказати
своје чуђење: „више од Змаја и од Јакшића? – он, који је
изврсно знао неколико језика, који је грчке философе и ла
тинске писце читао у оригиналу, философ и правник, који
је преводио Илијаду и, на захтев Валтазара Богишића, Пан
декта, који је превео Хамлета, Ричарда III, Ромеа и Јулију,
Краља Лира, написао два философска рада који су касније,
с разлогом, схваћени као израз сасвим изворне и посебне
философске мисли, и низ естетичких чланака у којима се
његово познавање класичне и савремене философије укр
шта са живим интересовањима за проблеме биолошких нау
ка, у првоме реду за питања која је покренуо Дарвин...”6 Да,
али у имагинарној некој расправи Скерлић би славодобитно
1 Bahtin, M. (1978) Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega
veka i renesanse, Beograd: Nolit, str. 78.
2 Исто, стр. 49.
3 Скерлић, Ј. (1905) Омладина и њена књижевност, 1848-1871, изуч ава
ње о национ алном и књижевном романтизму код Срба – Омладински
писци: Лаза Костић, Београд: Српска Краљевска Академија, стр. 137.
4 Исто.
5 Исто, стр. 138.
6 Konstantinović, R. (1983) Biće i jezik. U iskustvu pesnika srpske kulture dva
desetog veka, Beograd-Novi Sad: Prosveta-Rad-Matica srpska, str. 133.
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указао на мотивацију оваквог Костићевог поступка, посум
њао у искреност намере стицања знања, тврдећи да је   Ла
за Костић „читао стране узоре не да обогати свој дух (...)
но једино да би успешније могао изводити своје књижевне
опсенације”, те да је његов дар „удавила његова беспример
но екстравагантна и необуздана фантазија, или боље рећи
таштина која је била претерана, чак и код једног лирског
песника романтичног доба”.7 Скерлић завршава свој текст
у Омладини... напоменом да је Лаза Костић још жив, али
зато да би га послао у историју, као на гробље: „Овај још
живи човек, пред чијим се генијалним песмама некада па
дало на колена, већ данас припада књижевној историји”.8 То
ће рећи да, кад се стргне маска са Костићевог лица – иза
ње не остаје ништа. Скерлић говори, углавном, оно што би
данас рекли антрополози заинтересовани за питања семан
тике маске, образине или кринке – да употребимо неке од
синонимних израза за овај предмет у српском и хрватском
језику – Лаза Костић у својим песмама често користи појам
образина.
Скерлић се обрушава на Лазу Костића, уверен да је прозрео
његов наум да се прикаже другачијим него што уистину је
сте: „Костић је читао стране писце да би више могао им
поновати, више засењивати своје наивне читаоце. Он чита
да би у згодном тренутку могао просути пљусак грчких,
латинских, талијанских, енглеских, па чак и санскритских
цитата, запрепастити нечувеним именима из свих светских
књижевности, служити се подацима који су се могли иш
чепркати само по речницима. Код великих писаца он није
налазио оно што је код њих најбоље но оно што се њему
највише допадало. Код Шекспира он није видео онај сил
ни реализам, ону интензивну поезију, ону као море дубоку
психологију људског срца и гвоздену логичност енглеску,
но оно што је најниже и најслабије код њега: емфазу, калам
буре, титрање речима, све уступке великог песника вулгар
ном укусу ондашње публике енглеске. Без равнотеже у духу,
Костић је на зло употребио и своје знање језика и своје књи
жевно образовање”.9 У Скерлићевом ставу читљиво је она
зјапећа „мрачна празнина” маске у романтизму о којој гово
ри Бахтин. На сличан начин говори и Миодраг Павловић у
Поетици жртвеног обреда уопштавајући функцију маске:
„човек без маске, без личности је благ, индиферентан, неди
ференциран. Тек кад постане ’неко’ човек постаје предузи
мљив, има одређене намере, нападан је, напасан, агресиван
7 Скерлић, Ј. нав. дело, стр. 138.
8 Исто.
9 Исто
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и може се рећи: зао. Зао са гледишта људи без функције, без
маске, који нису поседнути тек стеченим ликом и тек ои
виченом индивидуалношћу. Са нашег данашњег гледишта
све су маске зле. Нема „добре маске... То је свеопшти позив
на скидање маски, на одрицање од функција у друштву, на
одустајање од друштвених улога”.10
Проблем маске и маскирања, може се паралелно разматра
ти са појмом оригиналности и генијалности. Хегел (Hegel)
истиче да „право уметничко дело своју праву оригиналност
доказује само тиме што се показује као једна властита творе
вина једнога духа који ништа споља не прикупља и не крпа
ри, већ чини да се целина у строгој повезаности производи
сама собом из једнога лива и у једноме тону, као што се сама
ствар ускладила у самој себи”.11 У том смислу Скерлићево
запажање да се Лази Костићу „маска слепила за лице“ коси
се са другим гледиштем којим се оспорава Костићев став  
да „песник, у чијим грудима букти свети пламен поезије,
треба да буде другачији од осталих људи... да буде генијал
но оригиналан у животу, неуредан, пуст, забораван, са но
гама на земљи али главом, са дугом и разбарушеном косом,
у облацима”.12 Скерлић ту Костићеву објаву рата „синтакси
и речнику” сматра самовољном применом романтичарског
начела о неспутаности уметничког стварања, односно „оп
сењивањем простоте”. Простије речено, критичар гледа на
понашање богомданог песника као на „изигравања генија”,
као да је Лаза Костић тако направио себи програм и у жи
воту и у књижевности. Другим речима: навукао је маску.
Међутим, ако прихватимо  Хегелово мишљење о генијално
сти, као стваралачкој активности „фантазије, којом уметник
чини да се оно што је у њему самом умно по себи и за се
бе претвори као његово највластитије дело у реалан лик”13,
да се генијалност „састоји у општој способности за право
стварање уметничког дела и у енергији усавршавања те спо
собности и њеног доказивања делом”14, онда  нас Хегелово  
претварање свега умног у себи у „реалан лик”, учвршћује у
уверењу да реалан лик не може никако бити маска.
Наравно да није само Јован Скерлић терминима ма
ска, театралност, генијалност упућивао на заокупљеност
10 Pavlović, M. (1987) Poetika žrtvenog obreda, Beograd: Nolit, str. 84.
11 Hegel, G. V. F. (1986) Estetika I, Beograd: Beogradski izdavačko-grafički
zavod, str. 295.
12 Скерлић, Ј. (1905) Омладина и њена књижевност, 1848-1871, изучавање
о националном и књижевном романтизму код Срба - Омладински писци:
Лаза Костић, Београд: Српска Краљевска Академија, стр. 138.
13 Hegel, G. V. F. нав. дело, стр. 282.
14 Исто.
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сопственом личношћу Лазе Костића. Живомир Младеновић
је приметио да се „и сталожени и отмени Богдан Поповић
оборио”15 на Лазу Костића. Сматрао је да се Костић „прави
да је генијалан”, јер кад би у истини то био, „њему претвара
ње не би било потребно”.16 Свакако у свим оценама у којима
се употребљава атрибут театралан, ваља имати на уму да је
то ознака са пејоративним значењем, да рачуна на јефтине
ефекте, да истиче извештачено, недовољно природно у по
нашању личности. Отприлике, та оцена има једнаку коно
тацију као Скерлићев опис да се песнику „маска слепила за
лице”. Миодраг Поповић наводи да Лаза Костић „има скоро
позоришну потребу да стално буде на сцени, и то у првом
плану”.17 Најоп
 резније Костићеву театралност дефинише
Радомир Константиновић говорећи да „Лаза Костић изгле
да као човек театралне, наметљиве сујете, као неко коме је
његов его било велика преокупација и велика патња”18 те
да је управо  „тај култ сопствене личности, романтичарски
али конституционалан, изложио (...) Костића још више фру
страцијама, међу којим ја немогуће разликовати реалне и
нереалне”.19
Међутим, сасвим је могуће и другачије формулисати пита
ње идентитета Лазе Костића: које је право лице Лазе Кости
ћа? Оно које описују Јован Скерлић и други критичари? А
шта ако су маска и театралност  употребљени за то да би се
неометано могли посматрати други? Дакле, шта ако је маска
коришћена на начин како се уобичајено користи у театру?  
Патрис Павис (Patrice Pavis) доказује да је значење маске
у животу блиско значењу маске у позоришту. „Скривајући
лице, хотимице се одричемо психолошког изражавања, ко
је гледатељу обично пружа највећу количину, често врло
прецизних информација. Глумац је присиљен надомјестити
губитак смисла и изостанак поистовјећивања интензивном
тјелесном активношћу. Тијело проводи психички живот ли
ка на особито претјеран начин, преувеличавајући притом
сваку гесту. Театралност и постављање тијела у простор
тиме су знатно појачани. Опозиција између неутрализира
на лица, с једне стране, и тијела које је у сталном покрету,
с друге стране, једна је од важнијих естетских посљедица
ношења маске. Уосталом, маска не мора представљати лице:
15 Младеновић, Ж. (2015) Лаза Костић. Живот и књижевна дела,
Београд: Чигоја штампа, стр. 94.
16 Исто.
17 Popović, M. (1975) Romantizam III, Beograd: Nolit, str. 139.
18 Pavlović, M. Santa Мaria della Salute Laze Kostića, u: Umetnost tumačenja
poez ije, prir. Nedeljković, D. i Radović, M. (1979), Beograd: Nolit, str. 422.
19 Исто.
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стога су неутрална и половична маска довољне да би се ма
ска имобилизирала, а позорност усредоточила на глумчево
тијело”.20 Даље Павис наглашава да „маска чини лик не
стварним, уводећи страно тијело у однос поистовјећивања
гледатеља с глумцем” и да је ефектна „када режија насто
ји избјећи афективни пријенос и успоставити однос између
карактера и гледатеља”.21
Испољавање драмских (позоришних)  склоности у Костиће
вом животу врло често је предмет посматрања из различи
тих углова.  Полазиште, импулс, наговор за овакав приступ
личности и делу Лазе Костића, за разматрање његовог дела  
и идентитета уметничке личности у светлу значења маске
и маскирања највише је подстакнут оценама Јована Скер
лића. Стога се, неретко, разматра  глумачко својство Кости
ћеве личности. У спољашњој манифестацији Лазе Костића
често се иде и до елемената гротеске која је, према Бахтину,
такође дериват маске: „Треба истаћи да такве појаве као што
су пародија, карикатура, гримаса, кревељења, пренемагања
и томе слично представљају у својој суштини деривате ма
ске. У маски се веома снажно открива сама суштине гроте
ске“22. Отуда се може говорити и о карневалескној природи
појаве Лазе Костића, али то је већ предмет друге анализе.
Бахтин нас опомиње да је народна карневалска природа ма
ске у романтичарској гротески неуништива. Маска је чак и у
условима обичног савременог живота увек обавијена неком
посебном атмосфером, прихвата се као делић неког другог
света. Маска никад не може постати једноставно ствар међу
другим стварима”.23
Младен Лесковац је до најтананијих, живописних и упе
чатљивих детаља представио слику коју су о Лази Кости
ћу створили савременици „из ситне и ниске перспективе и
простаклука истинитих а још апокрифних анегдота”.24 То је
такорећи гротескна и карикатурална представа. „И деца су
трчала за њим и изругивала се његовој дромоманији, сви су
видели да се облачи другачије но сав нормалан свет (воли
неке шарене, од вунице плетене, широке кравате лабаво ве
зане око ниског оковратника, који разголићује врат, а носи
велурни прслук боје труле вишње, згужван шешир у џепу);
20 Pavis, P. (2004) Pojmovnik teatra, Zagreb: Akademija dramske umjetnosti,
str. 214-215.
21 Исто.
22 Bahtin, М. нав. дело, стр. 49.
23 Исто, стр. 50.
24 Лесковац, М. (1989) Предговор, сабрана дела, Нови Сад: Матица српска,
стр. 29.
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јури гологлав са огромном косом, оретку браду час пушта
час брије; запањује својим спорташким подвизима и сабла
жњава добрим апетитом; дугове прави лако а враћа тешко;
има три или четири држављанства, а не зна које му је право
и да ли га уопште има; мисли на ствари на које, а још пре ка
ко не мисли нико; тешко разјарљив, о свему говори (кад го
вори) некако a la legere, на тенани (израз је његов), са обез
оружавајућом обавештеношћу; човек издвојеног мишљења,
у потајном је и прећутном неслагању са свима, а ипак као да
му је баш све свеједно, поготово да ли ће баш стићи да се из
јасни; као да није баш увек и сваком пријатан: трезвено умо
вање туђи се и зазире од његове пробирљиве, нескромне,
ледене духовности и филолошке микрофикције итд., итд.
– све тако неке тривијалне трице, али такође и узнемирују
ће недоумице. О правој природи и сложеном карактеру тога
даровитог човека знало се мало, а био је очевидно друкчији
но што је изгледао на растојању“.25 Вељко Петровић у свом
сећању на спектакуларно венчање Лазе Костића и Јулијане
Паланачки, којем је као дечак присуствовао, примећује да је
млада „с блаженим осмејком добродушног срећног створе
ња“ а младожења сумњивог „идентитета”: „Лаза Костић по
ред ње чинио је утисак, у најбољу руку странца – заменика
неком далеком женику. Жмирио је на једно око и као гледао
у страну, у ништа.”26
И мада припада сфери анегдоталног, Костићева посвећеност
позоришту је од значаја за анализу његовог идентитета јер
и „онај ко би баш хтео да у свему види извештај о живо
ту Лазе Костића самог”27, неће бити оштећен ако понешто
дозна и о суштини песме Лазе Костића и о његовој више
струкој оданости позоришту; као ученик, схватио је лепоту
и значај позоришне уметности, глумио је као студент, „бу
димски дилетант”, 1861. године у осам представа, на Српско
народно позориште гледао као на „просветни завод, као „оп
штенародно добро које доприноси неговању витешког духа,
свести и поноса српског народа”.28 Кликтао „да се бојишта
претворе у позоришта!”. Глумио је Лалета у представи Бал
канска царица Николе I Петровића Војводу. „Симо Мата
вуљ је, пишући о боравку Лазе Костића у Црној Гори, такође
25 Исто.
26 Поповић, Р. (2007) Воћка на друму. Живот Вељка Петровића, Сомбор:
Златна грана, стр. 13.
27 Stojanović, D. (2017) Između astralnog i sakralnog : Santa Maria della Salu
te Laze Kostića, преузето на: http://www.rastko.rs/rastko/delo/13076 (2. 07.
2017).
28 Савковић, Н. Лаза Костић и „Балканска царица” Николе I Петровића, у:
У спомен на Лазу Костића (1841-2011), зборник радова, уред. Живан
чевић Секеруш, И. (2011), Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 190.
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козерски описао његово глумовање, но постоје разлике у
појединостима. Чини се да је Матавуљу било непознато да
је Костић глумио у студентским данима”29, јер каже да је и
Лазa „једном у свом вијеку глумио – дјело његово те врсте,
једно, али вриједно (...) Кад се Лазо појави у гомили фи
гураната, кнез јако закуца сабљом, сви чланови кнежевског
дома запљескаше, гомила у дворници стаде викати: ’Живио,
Лазо!’ Стасити, чупави, немарни Лазо, у ново-новцатом зла
том везеном војводском руху, са сабљом о бедри, чкиљаше
једним оком на публику, као да је броји и да јој се чуди. Па
вловић се наљути и викну му иза кулиса: ’Та поклони се,
човече’. Лазо мрдну главом и у највећој тишини изрече, као
преко воље, оно неколико ријечи”.30 Костић напомиње да је
научио својих осам стихова и да се умало није срушио „под
силним пљуском одобравања свијетлих гледалаца”.31
Ако и одбацимо метод позитивистичког биографизма, ипак
ће остати у манифестацијама, спољашњег, свакодневног жи
вота Лазе Костића честице које ће указати и на неке уну
трашње чиниоце генезе његових песама, па и у врхунској
„предсмртној раздрешници”, „покајанки“ Santa Maria della
Salute. Лаза Костић је, ценећи Дунђерског, свог домаћина,
наговарао Ленку да послуша оца и уда се. „Она му је нео
чекивано признала да би се могла удати једино за човека
као што је он. Трезвено увиђајући да њен отац то не би при
хватио, Костић је захвалио на гостопримству и склонио се
у манастир Крушедол и ту написао песму младој девојци у
виду споменице... каоосетљив песник, није могао да сакри
је наклоност према њој, да обузда пробуђено песничко оду
шевљење и да на непосредан ватрени начин покаже колики
му душевни бол задаје што се мора одрећи од неочекивано
понуђене среће”.32 Костићево склањање, одрицање, бекство  
у манастир Крушедол такође представља облик маскирања.
У песми Santa Maria della Salute  препознаје се то  раздиру
ће  стање духа при којем се при пуној свести одриче љубави:
Две се у мени побише силе
мозак и срце, памет и сласт.
Дуго су бојак страховит биле,
ко бесни олуј и стари храст.
29 Исто, стр. 194.
30 Матавуљ, С. (1988) Биљешке једног писца, Београд: Нолит, стр. 218.
31 Костић, Л. (1987) Зимушње гостовање Српског народног позоришта у
Новом Саду, у: Приповетке. О позоришту и уметности (Сабрана дела),
Нови Сад: Матица српска, стр. 449.
32 Младеновић, нав. дело, стр. 258.
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Напокон силе сусташе миле,
вијугав мозак одржа власт,
разлог и запон памети худе,
Santa Maria della Salute
памет ме стегну, ја срце стисну”
утекох мудро од среће луд,33
И његова љубав према Ленки Дунђерски (Госпођици Л. Д
у споменицу) има такође облик прикривања: песник  тешко
савладава бол, „остаје да тужи за њом“:
ја осаман у селени
од јесени до јесени
певам срцу: мирно вени!
Благо мени!34
Овде већ ступамо на подручје психоан
 ализе, не терен ри
скантног укрштања ванлитерарних чињеница и књижевне
имагинације и на којем, како сликовито и духовито, а тачно,
представља Радивој Стоканов „психоан
 алитичар мора да
држи за руку биографа”.35 Маскирање, које припада кругу
питања идентитетских пракси, нужно се уплиће у подруч
је биографског, показује заинтересованост за стварно лице.
„Ослањајући се на саму песму, као на својеврстан доку
менат, као и на друге податке и индиције, а служећи се у
анализи јунговским поступком, Иван Настовић у опсежној
студији износи претпоставку да се Ленка Дунђерски можда
убила, управо на свој рођендан, а недуго после венчања Ко
стићевог с Јулијаном Паланачки (дакле, можда управо због
тог његовог ’бекства’), као и да много шта говори у прилог
претпоставци да је породица замела трагове о правом узро
ку њене смрти. Ако би то било тачно, јасно је да се и Кости
ћева ʻинспирација’, као и цео његов живот последњих пет
наест година које је проживео после Ленкине смрти, указују
у посебној светлости, можда понајпре као дуго и болно по
тискивање очаја и осећања кривице”.36 То осећање кривице
чија је последица кајање које би ваљало да „преосмисли оно
33 Костић, Л. Песме, у: Сабрана дела, приредио Отовић, В. (1989), Нови
Сад: Матица српска, стр. 426.
34 Исто, стр. 397.
35 Стоканов, Р. Тител и Муша. О „дневнику снова Лазе Костића у: Спомен
на Лазу Костића (1841-2011), Зборник радова, уред. Живанчевић Секе
руш, И. (2011), Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 292.
36 Stojanović, D. нав. дело.
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што је у минулом животу било погрешно” Миодраг Павло
вић сматра великим догађајем ове поем
 е: „Кајање, очишће
ње, отварање: то је велики догађај ове поем
 е…то је читав
један крупан конверзиони тренутак и у Лазиној биографији
и у вијугавим кретањима наше поезије… Онокреће поглед
нескривеног и занесеног дивљења”.37 Онај ко би баш хтео да
у свему види извештај о животу Лазе Костића самог, могао
би да размишља о његовим чувеним „бекствима” све до Це
тиња и назад, у Крушедол, која такође представљају дерива
те маскирања. И Костићева одлука да дневник води на фран
цуском језику, представља облик „књижевне мимикрије”.38
Мотив маске (позоришне) као ознаке иденитета у Костиће
вој поезији присутан је у песмама Песма образина, Гаврилу
Егрешији, одељку Клетвин благослов у поем
 и Беседа  и по
смртници На парастосу Јелене Боздине, рођ. Белановића.
У песми Образина маскирање је представљено као при
родна појава:
Кад се дану више нећe
да нам свету буде вођ
онда дане маску меће,
дивну маску, црну ноћ.
Истоветно својство приписује се и људском бићу:
Ни ми друкче не можемо и
нег што ради дан и ноћ:
кад се сити проведемо,
маску дајте у помоћ!
Наша влада, наш је ред,
личина је читав свет!39
Проблем идентитета, људског претвoрства, појачава се у
наредној строфи,  упоређивањем са  још једном природном
појавом, сменама годишњих доба:
Додија ли земљи прлој
облагати листом брег,
по летини по умрлој

37 Pavlović, М. нав. дело, стр. 419.
38 Стоканов, Р. нав. дело, стр. 291.
39 Костић, Л. нав. дело, стр. 326.
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белу меће маску, снег.40
Чoвеков идентитет показан је као нестабилан, ћудљив:
Не можемо ни ми ино:
сад се откриј, сад се криј,разом точи образино,
разом точи, разум пиј!
Наша влада, наш је ред,
личина је читав свет.41
У песми Гаврилу Егрешију, посвећеном чувеном мађарском
глумцу који је издахнуо три часа након што му је позлило
играјући Ђурђа у представи Ђурађ Бранковић, Лаза Костић
лик у песми претвара у метафору  маске, односно именује
га речју „образина”:
Образино славна
што дичиш Маџаре,
што из гроба будиш
образине старе,
образино, скини
образину прије,
јер што ти се чини
образина није!42
У четвртом делу алегоријске поем
 е Беседа која је насловље
на Клетвин благослов, „вила борова” која персонификује
српски дух, такође  прибегава маскирању:
појавама глумним, господским,
заваркујем очајном роду свом
робовања му тешки неотрп.43
Метаморфозу српске прошлости она постиже користећи
средства и облике фолклорног театра: „прерушујем се ру
хом глумачким”, „прикривам се у росне додоле”; “преру
шујем се у прпоруше”, „у краљице се онда хватам ја, вер
тепашким оделом глумачким. „Позориште  је чим те нудим
40 Исто.
41 Исто.
42 Исто, стр. 93-94.
43 Исто, стр. 227.

138

МИЛИВОЈЕ МЛАЂЕНОВИЋ
ја!”44, одушевљено кликће песник у време када се оснивало
Српско народно позориште: сугерише да је метаморфоза
духа, духовни преображај, глума, начин духовног опстанка
српског народа.
У песми метафизичке тематике, посмртници На парасто
су Јелене Боздине, рођ. Белановића, метафором о позоришту
светом „у ком се служи само један глум”, представљен је
мит о Христу и његовом васкрсењу. „Христ не умире, већ
се васкрсењем из мртвих симболично преображава у ново
имагинативно постојање”.45 Преображавање је овде такође
вид маскирања, јер  „јунак је Бог у лицу човека“. Ту појаву
прате  „посматрачи/гледачи” и „ненагледану гледећ појаву”
присуствују сагоревању човечјег лика („од унутарњег плама
Божјега”) и новом васкрсењу.
И чувена апотеоза Шекспиру (Поводом 300 година Шекспи
ра) завршава се „правом зврчком Шекспиру који ни жив
ни мртав никада није изазивао српски пркос”.46 Та је „зврч
ка” исказ у коме изречен „савет” Шекспиру „до страшног
суда још претрпи се / а не верујеш ли – посрби се”47 ни
је ништа друго него Костићев наговор, подстицај, идеја за
прерушавање, преображавање.
Да је Лаза Костић заокупљен у целини свога дела идентитет
ском проблематиком маскирања, прикривања, преображава
ња, или како би он сам тај чин дефинисао, „пречињавања”,
потврђује се и у његовим драмским делима. Винавер нази
ва сцене маскирања у Гордани „змијоглавом маскарадом”.48
Гордана се преобуче у царског делију, заплаши Турчина, од
веде мужа и понесе блага. Њен „помоћник” Михат се пре
рушава у гусара. Ефекат који овај поступак изазива у тре
нутку демаскирања је снажан, драматичан, манифестован
губитком свести:
МИХАТ (док је Гордана говорила, скинуо је са себе
старачко обличје и просјачко рухо те се покаже као
Михат, у грађанском руху): Диг’ се....
(...)

44 Исто.
45 Popović, M. (1975) Romantizam III, Beograd: Nolit, str.146.
46 Секулић, И. Лаза Костић, у: Епоха романтизма, приредио Глушчевић, З.
(1972), Београд: Нолит, стр. 374.
47 Костић, Л. нав. дело, стр. 214.
48 Винавер, С. Гордана, у: Драма, приредио Јовановић, Р. В. (1973), Бео
град: Нолит, стр. 199.
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ГОРДАНА: нећу, богами, нећу тако ми онога који те
је послао...
(...)
МИХАТ   (својим гласом): Горде, диг’   се, погледај
ме!
ГОРДАНА (ДИГНЕ СЕ И ПОГЛЕДА ГА): Михат!?
Куку мене!
(Пане несвијесна под бријест)49
Карактеристично је како визуелни и ауидитивни чиниоци
делују у моменту прерушавања. Тек онда кад је Михат про
говорио својим гласом, Гордана обраћа пажњу, а уверење
сопственим видом доводи до потпуног шока који резултира
губљењем свести. Глас, звуковна ознака, а не одећа, јесте у
Гордани фактор препознавања. То говори о још једном об
лику маскирања – звучном, имитативном. И у сцени када се
Гордана „пречини” у турског пашу и хрупи у двор Алила Бо
јичића, са змијоглавима (прерушеним четницима), упркос
уверљивом костимирању, жене посумњају у прерушавање
најпре због гласа:   
ЗУЛЕЈМА (у поласку Фатими): Што ти се чини, Фа
то, у овог жура-паше као женски глас?
ФАТИМА: Биће примио од змија.50  
Када Вукосава, Горданиног мужа, изводе пред њу преруше
ну у турског пашу,   као заробљеника, Вукосаву се такође
учини познатом најпре њен глас:
ВУКОСАВ (себи): Свемогући боже, овај глас! – Не
лудуј, Вукосаве јадни! Из вјечитог мука твоје тамни
це ти си понио у души онај глас који ти се највише
причуја, и  у сну и на јави, па га чујеш и из уста овог
бијесог Туркуше...51
О појави маске и маскирања и њиховом значењу у траге
дији Максим Црнојевић, Љубомир Симовић запажа да Мак
сим, „човек изузетне лепоте, изровашен богињама, постаје
ругобан. Губећи лепоту, он губи свој идентитет. Из сфере
политичких и моралних, прешло се у сферу психолошких
проблема. Максим више ни у себи нема сведока који би по
тврдио да је он заиста он: он нема чиме да се докаже, јер
49 Костић, Л. Гордана, у: Комедије. Сабрана дела Лазе Костића, приредио
Младеновић, Ж. (1989), Нови Сад: Матица српска, стр. 156.
50 Исто, стр. 166.
51 Исто, стр. 168.
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је оно што је било његова суштина нестало, пошто није ни
било у његовој власти. Његов идентитет је заклоњен новим
лицем, потпуно опречним ономе које је знао као своје”.52
Маскирањем се са истом намером служи и Надан у ис
тој трагедији. Симовић уочава да ни то „пречињавање” не  
представља облик заштите. „О образини коју је сам привре
мено прихватио као своје лице, Надан каже:
Приљубиће се тешње уз мој лик,
Од лика теже раскинути је...
То значи да ни образина коју смо сами себи ставили на ли
це не остаје сасвим под нашом контролом; када се скине,
она оставља своје трагове у личности онога ко се њом по
служио. Мање видљиво, али и образина мења човеков иден
титет: Максимов психолошки проблем у Надану има свој
морални еквивалент. Надан, који је тога свестан, човеков
живот види као пут ʻиз једне само маске у другу’, и тим са
знањем се Костићева антропологија премешта на један те
рен на коме његов хомоцентризам – тако једноставно при
менљив у решавању политичких задатака – постаје неупо
требљив. Стварност се сад указује као нешто што не може
у целини да буде обухваћено човековом влашћу, и у чему
човек не може да буде само јунак и херој. Максим, а с њим
и Костићеве концепције, доспевају у онај тамни простор у
коме престаје човекова власт”.53
И потписивање псеудонимом је облик маскирања, као и  
случајеви да Лаза Костић  о сопственом делу пише критику,
а нарочито  две верзије критике о истом делу. Поводом обја
вљивања Окупације, Живомир Младеновић објашњава по
ступак Лазе Костића. „Комедију је потписао псеудонимом,
састављеним од почетних слогова свога имена и презиме
на, а не правим именом, свакако због тога да бечка цензура,
знајући га као противника аустроугарске хегемонистичке
политике, не би прозрела њену антиокупацијску тенденци
ју и забранила је... Касније није открио да је написао ову
драму вероватно због тога што је знао да му наша јавност
не би одобрила поигравање појмом окупација. Можда није
веровао да је достојна да стане уз његове трагедије, а разлог
за анонимност могли су бити и аутобиографски елементи у
њој”.54
52 Симовић, Љ. (2017) Белешке о Лази Костићу, преузето на: http://www.
oocities.org/gimn1gradacac/izborna/laza.(2. 07. 2017)
53 Исто.
54 Младеновић, Ж. (2015) Лаза Костић. Живот и књижевна дела, Бео
град: Чигоја штампа, стр. 9-10.
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Поводом Гордане чини слично, али овог пута прикривање
садржи елеменат високе самоуверености. „Уверен у вред
ност Гордане, Костић је њен рукопис, са насловом Ускокова
љуба, поднео на конкурс Матице српске у потпуној аноним
ности. Желео је да награду освоји захваљујући вредности
своје драме, а не на основу стеченог реномеа”.55
Посебно су занимљиве појаве потписивања псеудонимом
и текстовима полемичке природе. „Кад сам оно, готово пре
четири године одударио на белешку Српског књижевног
гласника о мом преводу Хамлета, згодније ми је било одго
ворати у име треће особе – наравно свога пријатеља. Ал ме
је г. Бодан одмах познао... А знате ли по чему ме је укебао?
По ’мало озбиљности’, ’по простачком тону, по мом уобича
јеном ачењу и геачењу’. Он мисли да се ја ја зато нисам пот
писао што сам се почем тог посла стидео”.56 Једнаку, ако и
не већу дозу пикантерије садржи и Костићев коментар како
је пристао да напише сам критику о свом делу:
„Салетио ме уредник Позоришта Тона Хаџић. Нема вели
нико да пише о томе. Јасам се испрва смијао лудој жељи,
снебивао се од чуда, отимао из петних жила. Узалуд!...
„није ме нико познао, тако сам се прерушио...сад се већ
могу одати ја сам!
Па како си сам себе хвалио?
Можеш мислити да су ми замјерке биле као најум
 јерени
је. У своју похвалу споменуо сам само оно што ми нико
не може одрећи, а није баш особита заслуга, да сам ја тим
својим првијенцем увео јамб у нашу драму“.57
Младен Лесковац, образлажући овај Костићев чин, нарочи
то апострофира: „Критику о Максиму, баш као и 1869, напи
сао је сам... Хтео је да подсети на себе, можда већ и не осе
ћајући јасно да говори о оном који је био, не о оном који је
сте; јер сви у себи носимо и своју младост и своју прошлост,
нетакнуте, и онда кад су их сви други давно заборавили“.58
Најопштије посматрано, личност и дело Лазе Костића
проблематизована са аспекта постструкуралистичких те
орија и психоаналитичке критике отворила би ново поље
55 Исто, стр. 17.
56 Костић, Л. Око Ромеа и Јулије. Историја једног превода, у: Сабрана
дела, О књижевности. Мемоари 2 (1991), Нови Сад: Матица Српска,
стр. 73.
57 Костић, Л. (1989) Песме, у: Сабрана дела, приредио Отовић, В. Нови
Сад: Матица српска.
58 Лесковац, М. (1989) Предговор у: Сабрана дела, Нови Сад: Матица
српска, стр. 30.
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доказивања идентитета великог песника. То је подручје још
седамдесетих година назначио Јован Христић. „Лаза Костић
је посебан, изузетан и настран случај наше књижевне исто
рије. Ако бацимо ма и летимичан поглед на оно што су о ње
му имали да кажу његови савременици, то мишљење биће
не само поткрепљено, већ и умногоме тачно. У животу Лазе
Костића можемо наћи лаке одгонетке за многе теже разу
мљиве особине и стране његове поезије”.59 Другим речима,
Христић је наговестио могућ смер критике: да се у иден
тификацији личност и дело Лазе Костића анализирају као
„други“ у односу на целину, да се његово дело заснује на
проучавању система поет ичких разлика у односу на целину
доминантних стилских формација. Таквом правцу анализе
може да послужи као узор и овај детаљ из анализе песме
Santa Maria della Salute Миодрага Павловића: „Приказујући
се у свом социјалном амбијенту као човек са натприродним
компетенцијама, он укорева средину што те његове посеб
не прерогативе не признаје: разлог за најдубљи разлаз чо
века и песника са својом околином”.60 Могући резултат ис
траживања маскирања и демаскирања можда би нас уверио
да је идентитет Лазе Костића само још једна маска на лицу
културолошке заједнице.
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FACE OR MASK IN THE LIFE 
AND WORKS OF LAZA KOSTIĆ
Abstract
The paper analyses the phenomena of masking, costuming, disguising
and discovering identities in the personality and the works of Laza Kostić.
These features, strongly or less strongly expressed, are contemplated
on different levels and in different forms: in their character, behaviour,
dressing, speech. Also, the phenomenon is observed on a metalanguage
level: the mask and its derivatives (disguise, hiding, and grotesque)
have also been the topics of his poetry (Beseda, Gavrlu Egrešiji, Na
parastos Jelene Bozdine...) and his theatrical pieces (Gordana, Maksim
Crnojević).   Since the appearance of tragedy, the mask has been
connected with the theatre as a sign of metamorphosis of the individual- 
actor, who by using it, becomes a herald of (higher) forces, emphasising
that the man is lost behind the role, i.e. behind a figure. This is why, in
this paper, having in mind a passionate preoccupation of Laza Kostić
with the theatre (with due caution towards the methods of positivist
biographism), different forms of masking, mimicry, disguise and
unmasking will be subjected to analysis as elements pointing to some
of the inner genesis factors in his poems, including his magnificent
penitential poem Santa Maria della Salute.
Key words: mask, Laza Kostić, theatre, poetry, drama
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КАКО ЈЕ ЛИЦЕ ПОСТАЛО
МАСКА У САВРЕМЕНОЈ
СРПСКОЈ ДРАМИ
Сажетак: Ауторка на примеру четири савремене српске драме
настале након 2000. године (Милена Марковић Шине, Биљана
Србљановић Скакавци, Маја Пелевић Поморанџина кора и Олга
Димитријевић Моја ти) анализира различите приступе лицу као
маски, појави наратора у драмској форми као маске аутора. Пред
стављајући своје ликове као маске, а не целовита заокружена би
ћа, драмске списатељице демистификују сам чин писања и односе
се сасвим слободно према драмској форми. Лица која су маске омо
гућавају списатељицама да испитују различите друштвене појаве
које су скривене испод вела нормалности, друштвене инерције и
медијских мистификација које ка нама пројектују жељену слику
друштва и нас самих.
Кључне речи: маска, лице, идентитет, жена, савремена драма,
савремено друштво

Увод
У овом раду бавимо се питањем како је лице постало ма
ска у савременој српској драми. Да бисмо одговорили на ово
питање морамо прво да одредимо два појма: лице тј. лик и
маска и њихову међусобну везу у савременој драматургији
и теорији драме кроз теоријске приступе Жан-Пјер Сараза
ка (Jean-Pierre Sarrazac), Ерике Фишер-Лихте (Erika FischerLichte) и Ан Иберсфелд (Anne Ubersfeld). Жан-Пјер Саразак
сматра да је однос према драмском лику један од кључних
показатеља трансформације савремене драме. Лик губи ка
рактер: „Лик без особости настаје када започиње игра у ко

146

МАРИНА МИЛИВОЈЕВИЋ МАЂАРЕВ
јој лик није ништа друго до конфронтација и разноликост
својих узастопних маски.”1 Ерика Фишер Лихте овај фено
мен у драми повезује са проучавањем појма идентитета са
временог човека. Наиме, током 20. века, идентитет престаје
бити атрибут за нешто што увек остаје идентично себи, већ
се он формира у комуникацијским односима и произвoд је
различитих односа2. Ако је идентитет човека постао неце
ловит онда не чуди што је и драмски лик такође нецеловит,
противуречан и недокучив. Од краја 19. па током читавог
20. века, почев од Стриндбега (Johan August Strindberg) па
све до Хајнера Милера (Hein er Müller), можемо пратити де
конструкцију драмског лика о чему исцрпно пише Жан-Пјер
Саразак у својој књизи Поетика модерне драмe. У историј
ском периоду када је аристотеловско-хегеловска драматур
гија била доминантна расправљало се о драмском лику као
мимези човека. Савремена позоришна истраживања има
ју другачији фокус. Она запажају да појам лика има у се
би двоструку природу. Он је истовремено измишљено биће
од речи и папира које на сцени треба да оваплоти реално и
конкретно биће – глумац3. Глумац на себе треба да „наву
че” лик. На самом почетку европског драмског позоришта –
на извођењу трагедија у старој Грчкој глумац је и буквал
но стављао маску да би своје лично биће одвојио од јунака.
У Кључним терминима позоришне анализе Ан Иберсфелд
наводи да маска у позоришту даје до знања да је индиви
дулани човек нестао иза улоге, тј. фигуре4. Ову тврдњу мо
жемо допунити тврдњом Ерике Фишер-Лихте: „Будући да
маска глумца денотира лице и стас лика X, можемо је ства
рати и тумачити као знак за 1) животну доб, спол, расу или
здравствено стање лика X, 2) за његов друштвени положај и
3) за његов карактер. У последња два случаја маска је уви
јек повезана с друштвеним стереотипима околне културе.”5
Маска, у позоришту, може бити повезана са друштвеним
стереотипима, али исто тако она може бити повезана и са
савременим осећањем вишеструког отуђења (од заједнице,
од себе), као и књижевном и драмском идејом о човеку без
својстава који постаје нека врста маске у коју се слободно
учитава значење.

1 Sarazak, Ž. P. (2012) Poetika moderne drame, Beograd: Clio, str. 136.
2 Fischer-Lichte, E. (2015) Semiotika kazališta, Zagreb: Disput, str. 105.
3 Ibersfeld, A. (2001) Ključni termini pozorišne analize, Beograd: CENPI,
str. 34.
4 Исто, стр. 37.
5 Fischer-Lichte, E. нав дело, стр. 114.
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Када кажемо маска на шта мислимо? У Великом речнику
страних речи и израза6 постоји чак пет могућих одређења за
маску, од којих су за нашу анализу релевантна прва три: на
влака преко главе која сакрива идентитет особе која је носи,
затим фигура главе коју је носио глумац да би дочарао лик
и фигуративно, маска је израз или понашање који скривају
праве особине и став личности. У Речнику симбола7 налази
мо да маске могу имати чаробну моћ. Оне који их носе шти
те од злотвора и вештица. Она може имати функцију силе
која управља кретањем духовних снага распршених у свету.
Весна Марјановић у уводу књиге Маске, маскирање и ри
туали у Србији пише: „Људи носе маске и маскирају се из
различитих побуда и намера. Преображавање човека помо
ћу одеће, промене лика и понашања у времену и простору,
дефинише и његову улогу у друштву као homo symbolicuma8
Маска сакрива идентитет онога ко је носи и даје му нови.
Тим чином трасцендентира се профани простор и припрема
за улазак у свет супротан свакодневици.9 Из свега наведеног
можемо доћи до закључка, за потребе нашег истраживања,
да је маска образина која се навлачи преко лица и покрива
идентитет, да она даје нови идентитет који може бити ла
жан, али исто тако и симболичан и може повезивати осо
бу која носи маску са општим, духовним силама, чинити је
трансцендентном.
Како се све ово наведено може применити на анализу са
времених српских драмских дела? Да бисмо то објаснили
направићемо студију случаја која ће обухватити примере
драмских дела насталих на почетку 2000-тих дело Миле
не Марковић Шине, затим средином прве деценије 21. ве
ка Скакавци Биљане Србљановић и у другој половини исте
деценије Поморанџина кора Маје Пелевић и Моја ти Олге
Димитријевић која је настала средином ове деценије. Сту
дија случаја четири драме, четири репрезентативне списа
тељице показаће нам, надамо се, на који све начин драмско
лице функционише као маска у савременој српској драми.

Милена Марковић – Шине
Драму Шине – Бог нас погледао Милена Марковић је напи
сала током 2002. године. Радња комада прати судбину јунака
од детињства, преко младости, укључивање у ратна дејства
6 Клајн, И. и Шипка, М. (2006) Велики речник страних речи и израза, Но
ви Сад; Прометеј, стр. 738.
7 Gerbran, A. i Ševalije, Ž. (2004) Rečnik simbola, Novi Sad: Stilos, str. 548.
8 Марјановић, В. (2008) Маске, маскирање и ритулаи у Србији, Београд:
Чигоја, стр. 11.
9 Исто, стр. 13.
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на простoру бивше СФРЈ и њихових судбина након завр
шетка рата. Јунаци овог комада немају властита имена већ
носе имена функција као нпр. Јунак, Домороци и Риболовци
или особина (Гадни, Дебил, Весели, Масни), а сви женски
ликови носе једно име – Рупица. Већ на самом почетку, од
навода имена лица, јасно је да списатељица не размишља
о ликовима као о мимезису заокруженог, психолошко ре
алистично портретисаног карактера већ да о њима разми
шља као о својеврсним типовима, тј. homo symbolicum. Овај
појам, који смо ми пронашли код Весне Марјановић води
порекло од идеја неокантовских филозофа попут Ернста
Казјзера (Ernst Cassirer) који човека дефинишу као животи
њу која ствара симболе. То да маска може бити симбол и да
драмских лик може бити симбол није новина, но оно што
јесте особеност спитатељског стила Милене Марковић то је
начин на који она креира ликове-симболе, шта путем тих
ликова она говори о свету који чине ти ликови и у каквом су
односу ти ликови-симболи и њихов свет спрам онога како у
датом тренутку списатељицин свет постаје репрезент њеног
разумевања света у коме живимо.  
Мушки ликови су стални – ми пратимо животну драму три
другара – Јунак, Гадни и Дебил, који ступају у различите
односе са различитим женама од детињства и дружења у
паркићу до зрелог доба. Драма почиње у парку, полукружни
простор с мостом (који не води никуда), песком и зидом. Био
би то обичан парк, простор за дечије игре и срећно детињ
ство, да њиме не доминира зид. Зид је метафора скученог
света, а тиме и свести ликова драме – у овој драми – метафо
ри свет и свест су исто. Управо зато важи правило nomen est
omen – ликови немају лична имена већ се зову: Дебил, Јунак,
Рупица, Гадни, Весели, Масни, Домороци... Њихова имена
су њихове судбине, њихове маске које скривају идентитет и
чине од појединачног опште.
Најопштији од свих општих је Рупица име за све женске ли
кове без обзира на узраст, образовање или нацију. Шта значи
када сви женски ликови носе исто име – Рупица? Њихово
име је њихова судбина – „проклето женско”. Жене-Рупице
могу бити међусобно веома различите по узрасту, образо
вању, нацији, друштвеној позицији... али их уједињује иста
улога, улога подређеног и жртве. Оне су пасивне, наивне,
поводљиве и зато често примају ударце и од непознатих, али
и од познатих мушкараца. Оне желе да нађу „свог” мушкар
ца, али их маска Рупице тера да увек бирају погрешног. Му
шкарци их  увлаче у проблеме као Јунак и Гадни, друштвено
стигматизују као Домороци, или „само” касне када треба да
их избаве као Весели. Кроз судбину Рупица (или Рупице, у
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суштини је свеједно) списатељица открива многобројне об
лике насиља над женом – од   вршњачког насиља, насиља
одраслих према деци, насиља у школи, насиља у рату, до
жене као жртве постратних траума мушкараца. Насиље је
то које чини да индивидуа губи лични идентитет и постаје
једноставно Рупица.
Ако је жена Рупица да ли је мушкарац предодређен за уло
га насилника? На то питање нема једноставног одговора.
У првој сцени Јунак манипулише Рупицом – девојчицом, у
другој је Масни малтретира, у трећој је Јунак заведе и пони
жава, у четвртој је Рупица одбачена девојка, а у ратној сце
ни заробљеница. Ипак! Бес мушкараца се не сваљује увек и
непосредно на Рупицу јер, иако је слаба, Рупица није увек и
најслабија. Затворено и насилно друштво непогрешиво про
налази најслабијег, који је готово увек различит  тј. „други” –
ментално недовољно развијена особа, припадник мањин
ског народа, ратни заробљеник, рањеник, странац… Сваки
лик у овој драми, макар једном, долази у позицију да буде
„други”. Метафора насиља према жени постају метафоре
насиља као таквог, због чега сви једном постају жртве, па
чак и они који себи и другима изгледају као (главни) јунаци.
Говорећи о ликовима-типовима-симболима који су у сушти
ни маска за стереотип у патријархалном друштву у коме је
човек или/и жртва или/и јунак дужни смо да скренемо па
жњу и на лик који се зове Јунак. Списатељица на почетку
комада пише: „Јунак је оно што је потребно за причу”. За
што је Јунак потребан за причу? У овом комаду он је маска
Јунака. Она јесте неко ко поведе друштво у авантуру, али
због његових идеја увек неко други страда (најчешће Рупи
ца, понекад Дебил или Гадни) и он, будући без својстава, а
тиме и без морала или емпатије нема никакав осећај за стра
дања других и тек кад потроши све своје друге (Рупица, ви
ше пута, Гадни и Дебил) он одлучује да се „смири” повуче
у камелеонски живот. Но управо тада га стиже усуд средине
у лику Риболоваца јер није Јунак тај који доноси разарање
већ то чини сама средина оличена у зиду са почетка комада.
Средину представљају маске Домороца 1 и 2 и Риболовца 1
и 2. Они су у највећој опозицији спрам Рупице – жртве. Јер
док се испод једне маске Рупице крије више примера разли
читих судбина, доктле се под две различито именоване ма
ске Домородаца и Риболоваца крије исти феномен – средина
која је нетолерантна, завидљива и склона насиљу према дру
гом и другачијем. Разлика између Домородаца и Риболоваца
је у акценту којим говоре (Домороци су приморци, а Риби
ловци из Војводине), али оно што им је заједничко је агре
сиван однос према мушкарцима „дођошима” који излазе са
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„њиховим” девојкама. У трећој сцени они пребијају Гадног
и ваде му око зато што је изашао са њиховом девојком (коју
они презиру јер је „била са сваким”) у претпоследњој сцени
убијају Јунака јер на месту које третирају као „њихово” он
излази са девојком из њиховог краја. Домороци и Риболовци
заједнички простор и слободне жене третирају као власни
штво. Али ако погледате како су се одвијале сцене насиља
схватите да ни те жене ни тај простор уствари нису битни.
Оно што јесте смртоносно је сан о томе да неко други има и
ужива у срећи која би могла бити њихова.
На крају остаје само сан о недоживљењој и недосањаној
срећи на љуљашци, јер за човека који носи маску стерео
типа срећа се може догодити само у сну док их на јави чека
узалудно и непотребно страдање.

Биљана Србљановић – Скакавци
У комаду Скакавци Биљана Србановић навлачи на себе ма
ску наратора (који се изражава кроз дидаскалије) и Надежде
(глава јунакиња комада) како би разобличила друштвене
маске које репрезентују сви остали ликови. Као и у Шина
ма Милене Марковић и овде налазимо тежњу ауторке да се
бави стереотипима патријархалног друштва, укорењених у
урбану структуру. Но за разлику од Шина у којима се спи
сатељица бави друштвеном маргином где су односи огоље
ни, а насиље очигледно, Биљана Србљановић у Скакавцима
разобличава тзв. друштвену елиту где су патријархална ма
трица и насиље пажљиво сакривени иза форме углађеног,
урбаног грађанског живота.
Маска наратора има функцију свевидећег ока у комаду. На
ратор се изражава кроз дидаскалије које прерастају у нара
цију. Кроз дидаскалије се коментаришу ликови и дешавања,
ствара се атмосфера, разоткривају скривени односи и свест
јунака. Овакав третман дидаскалија се доследно примењује
кроз цео комад. Оне су нарочито обимне   на почетку сце
на када дају оквир збивања. Касније добијају нову улогу –
коментар радње, тј. процеса. Нарација је у овом комаду
неопходна јер ликови у Скакавацама нису делатни већ су
захваћени  процесом старења и умирања. Уводећи у драму
нарацију ауторка ствара драмски роман који, по мишљењу
Саразака, отвара у савременом позоришту простор за дра
му живота. Ради се о идеји да се драма, уместо једним до
гађајем, једом причом бави протицањем укупног живота.
Драмски роман је форма која омогућава отварање проблема
положаја стараца у савременом српском друштву, како оних
физичких тако и духовних, као и проблем односа у друштву
у коме се негира старост и смрт. Драма Скакавци говори о
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проблему (не)прихватања старости као једном од кључних
проблема савременог друштва, проблема који има различи
те манифестације и који репрезентују различите маске.
Већ смо рекли да су ликови Биљане Србљановић маске ви
шег друштвеног слоја – они који раде све „како треба” и
успешни су у томе али су суштински отуђени, нечовечни и
без својстава. Зашто су угледни академик, цењени лекари,
медијски експонирани новинари само маске, а не примери
индивидуалног постигнућа? Они негирају основни живот
ни ток (старење), смрт и нарушавају однос деце и одраслих
(родитеља). У овом комаду одрасли остају јако дуго заро
бљени у улози детета (Милан, Дада, Фреди), немају деце
(Макс, Надежда, Жана, Симић), или ако их имају третирају
их на неад
 екватан начин правећи од њих мале монструме
(породица Игњатовић). Стари  оваквом друштву наизменич
но малтретирају и/или су  занемарени (Петровићка, Јовић).
Такво друштво списатељица метафорично назива скакава
цима. Скакавци када их има мало могу бити украс ливаде,
али када се намноже постају пошаст која прождире супстан
цу живота, односно темеље на којима стоји друштво.
Списатељица преиспитује идеју о друштвеној елити (Макс,
Игњатовић) о независним, самосталним, високообразова
ним женама (Жана), о породици као стубу друштва  (Петро
вићка и њена ћерка Жана, породица Игњатовића, Фреди, Да
да и њихов отац Јовић), о медијима као извору објективног и
непристрасног обавеш
 тавања јавности (Макс и Дада). Зато
што немају адекватан однос спрам старења њихово друштво
је без будућности па је с тим у вези детронизована и идеја
о деци као будућности породице. Јунаци Скакаваца не ми
сле на будућност, односно они су убеђени да су они сами
будућност, да будућност ван њих не постоји и самим тим
постају заробљеници прошлости. Прихватити будућност
значи прихватити неминовност смрти, а то нико у Скакав
цима не жели. Култ тела је једна од манифестација страха од
смрти у друштву у коме је на патријархалну основу наопако
насађена урбана структура. Друга значајна манифестација
страха од смрти је досада и покушај да се убије досада. Би
љана Србљановић кроз манифестовање досаде разара вред
ности света у коме је производња јавног ја смисао живота.
Трећа манифестација је раскринкавање те производње јав
ног jа као смисла живота. Унутрашња празнина се попуња
ва формирањем и неговањем имиџа у јавности. Недостатак
љубави за друге прикрива се захтевом да се сам буде вољен,
односно популаран и успешан. Оне који немају таквих ам
биција, попут Надежде, друштво из Скакаваца  одбацује.
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Насупрот свим ликовима који су различите манифестације
човека без својства,  Надежда је још једна маска списатељи
це. Надежда у себи има нечег чудесног. Она је једина јед
ноставна, она једина себе доживљава као стару (док се сви
остали ужасно боре да буду млади), она је помирена (па и
задовољна) својим друштвеним положајем. Она има и не
ке необичне вештине (читање са усана), а има и индиција
да има и контакт са наднаравним тј. оним светом који врло
деликатно ствара списатељица у дидаскалијама. Она једина
разуме неминовност промене у животу, неумитност смрти
и смисао живота у бризи за друге. Истовремено, она је из
перспективе других ликова празна форма коју они читају
као маску девојке коју могу завести (Макс) или девојке којој
треба заштита (Симић). Али она није ништа од свега тога јер
она излази из оквира патријархалних маски иако не негира
патријархалну структуру друштва (равнодушна је спрам ње
као и сам живот). Она је маска свевидећег ока које би могло
волети свет када би тај свет могао волети себе и опростити
себи што остаје наопак играјући упорн
 о игру „да буде све
како треба” и да „будемо увек млади, лепи и успешни”.

Маја Пелевић – Поморанџина кора
Ликови у Поморанџиној кори су маске писца коју Маја Пе
левић ставља (када текст додељује лицима са општим име
нима, и/или лицима које именује заменицама ОНА, ОН) и
скида (у наративним деловима текста када) откривајући оно
што често заборављамо, a то је да су лица у комаду бића од
речи и папира, а не стварне особе. То скривање и откривање
ауторке даје увид у чињеницу да је драмски текст пре све
га текстуална површина и почетак је суочавања са нашим и
ауторкиним илузијама. Тема комада је илузија идентитета
жене у урбаној Србији. На тумачење драмског текста Маје
Пелевић може се применити теза да идентитет не постоји по
себи већ је скуп различитих друштвених интеракција. Стал
но променљиви идентитет истовремено се састоји из поку
шаја да се уклопимо у заједницу и да будемо посебни. Рас
тргнутост савремене жене између те две различите потребе
ауторка испитује кроз 22 сцене и различита лица – маске.
Текстуалне површине које у првој појави говори ОНА отва
рају проблем љубави тј. вољења и лагања тј. самозаварава
ња. ОНА је само маска испод које се ауторка преиспитује и
позива нас на преиспитивање да ли је живот ЊЕ тек copy/
paste обрасца који намеће савремени маркетинг под велом
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бриге за поједица, а у суштини да бисмо трошили, „јели”
друге и хранили се сваковрсним бљувотинама10.
Након личног преиспитивања ЊЕ видимо неколико варија
ција на тему сусрет две маске – ОНА и ОН. Стереотипни
почетак сусрета добија неочекивани заокрет услед слобод
ног приступа ЊЕ који збуњује ЊЕГА и тера га на бег. На
кон тога имамо наративни део у коме се ауторка поиграва
са формом и садржином женских магазина. Жена се поду
чава како да оствари успешан сусрет – да упражњава матри
цу пасивне жене која индиректно заводи мушкарца. У ове
три анализиране сцене ауторка поставља оно што је основа
комада, а то је однос жене спрам себе, мушко-женски од
носи и стерeотипи савременог друштва који условљавају и
разједају идентитет и односе.
Након тога следи сцена у којој је тема метафора из наслова
комада – поморанџина кора – еуфемизам за целулит који је
последица савременог живота тј. скупљања масноће, воде
и токсина у телу. Ауторка открива начин на који маркетин
шке кампање козметичких кућа креирају идентитет жене на
основу типа коже. Она уочава парадокс да је прокламовани
циљ задовољство жене, а резултат дубоко незадовољство и
фрустрација како Зреле (тип коже старије жене) тако и Про
блематичне (тип коже млађе жене), те да тежња ка улепша
вању и усавршавању води савремену жену путем упросе
чавања и зависности од козметичких третмана. Након тога
следи брзи прелаз преко ритмички поређаног текста кроз
који се се пробијају одблесци једног дана једне жене у коме
је акценат на физичким радњама и употреби компјутера –
компјутер као стални пратилац сваког тренутка у једном да
ну од устајања до одласка на починак. Наспрам овог ого
љеног приказа живота следе сцене у којима се приказују
стереотипне сцене из брачног и партнерског живота, разо
тркивају се системи заваравања и самозаваравања саврше
не жене у савршеном свету. Животна прича жене која нема
деце и живи у несрећном браку са мужем који је вара про
бија се кроз шуму рекламних порука, савета за здрав живот,
добар секс... Ове кратке и мало дуже сцене имају позајмље
не наслове из часописа за жене: „Купите кувар – постани
те млада”, „Спремна на све”... Сцене њеног самопреиспи
тивања се смењују са сценама туробног брачног натезања,
сценама сусрета у салону где вазда седе Проблематична и
Зрела. Јесу ли то, из сцене у сцену, исте особе или различите
небитно је јер су ликови маске друштвених појава. Моменат
10 Pelević, M. Pomorandžina kora, u: Predsmrtna mladost: antologija najnovi
je srpske drame: 1995-2005, priredili Jovanov, S. i Jezerkić, V. (2006), Novi
Sad: Sterijino pozorje, str. 229.
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преокрета настаје када ОНА схвата да је затруднела током
случајног секса са гинекологом. Ситуац
 ија постаје компли
кована јер је моменат зачећа друштвено остварење жене,
али истовремено дете ван брака доноси бројне друштвене
компликације. Шта учинити? Муж бежи од савршене супру
ге са савршеним моделом, а ОНА, идући кроз шуму рекла
ма, савета и осуда због трудноће ван брака, полако долази
до свести о посебности своје позиције и свог тела. Рођење
девојчице отвара сијасет нових могућности за живот који је
почео да делује промашено будући да је испао из форме коју
прописују рекламе и савети намењени женама.
Последња, 22. сцена, носи назив „Манифест и крај” и она је
то што у наслову пише – манифест списатељице и крај ко
мада. Нема више никаквих лица, нити маске. Остале су само
речи, сложене у форми слободног стиха, речи које отворе
но говоре о уверењима ауторке, о вези уметности и оргазма
кроз инспирацију и писање текста.

Олга Димитријевић – Моја ти11
У драми Олге Димитријевић имамо списатељицу са маском
наратора, али овде је улога наратора другачија. На почет
ку списатељица каже да наративни пролог треба да говори
главна јунакиња Драгица. Наративни делови се настављају
даље кроз комад. У њима се описују сцене, за које ауторка
претпоставља да би се тешко одиграле у позоришту, опи
сују ситуац
 ије, анализирају појаве, слика атмосфера... Про
за спонтано прелази у поезију писану слободним стихом,
у текст се убацују елементи из популарне културе у време
када су јунакиње комада биле младе... Наратор би могла би
ти Драгица као што сугерише ауторка на почетку, али би и
друге јунакиње могле да преузму ову улогу у деловима ко
ји се њих непосредно тиче. Списатељица има сасвим сло
бодан однос према наративном и драмском, али је смисао
нарације сасвим јасан. Наратор је ту да нас подучи како у
животу јесте, а како би могло да буде. Уметност (односно ау
торка) је ту да нам помогне да на примерима сагледамо ове
две крајности и да нам кроз духовиту и емотивну драмску
причу подигне морал и оснажи нас да покушамо да ство
римо промену у реалном животу. Ове ауторкине тежње се
умногоме поклапају са левичарским, нарочито брехтовским
театром који радо користи „лакше” жанрове и популарну
културу ради подуке и верује у поучну и пропаганду снагу
11 Комад Моја ти се на почетку звао Како је добро видети те опет. Сада
шњи назив драма је „поделила” истоименом књигом Јасне Жмак уз при
станак Жмакове у духу југословенства, солидарности и женског прија
тељства.
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театра. Уосталом, на самом почетку комада и пише посвета:
„АФЖ-у, ето, онако.”12
Тема Олгиног комада, је сличан као код Биљане Србљано
вић – проблем старих и старења у Србији, али је приступ
битно другачији. Она старе особе доживљава као жене из
друге епохе које се тешко (а најчешће никако) не уклапају
у токове савременог капиталистичког и транзицијског дру
штва. Три главне јунакиње су три представнице „стари до
брих времена”. Драгица, жена која воли своју драгу покој
ну другарицу партизанку Ивану, Ружа, удовица архитекте
и Загорка, некада судија, а сада пензионерка. Њих три се
заједно боре за своје право да и под старост живе и то не
било како него живот достојан слободног човека тј. жене.
Оне се боре да Драгица сачува кров над главом (стан) који
јој је Ивана са којом се волела преписала, да Ружу вулгарни
савремени предузетник не истера из куће ради градње новог
објекта на доброј локацији и да се Загорка ослободи напор
ног и неплаћеног рада у кући. Њих три су представнице три
типа жене у позним годинама, начина на који се (не)сналазе
у животу и начина на који их третира средина. За разлику
од јунака Скакаваца оне су веома свесне да су старе, да због
тога имају третман средине какав имају и то без обзира на
вредности које су створиле и које садашње друштво користи
и разара. Представљајући ова три типа, Олга Димиријевић
скида маску лажне цивилизованости, напретка и обзира ко
је на себе ставља савремено неолиберално капиталистичко
друштво. Зато што је однос према јунакињама увек исти,
различите представнике овог новог света увек тумачи иста
маска – он се зове Иван. О њему списатељица у листи имена
каже следеће: „Ту је и Иванин син, неки писар, и још понеко,
али њих ионако презиремо и може комотно да их игра једна
особа.”13 Лик Ивана је маска која се користи да би се испри
чала жељена прича, на одабрани начин. У ту сврху постоји и
још један лик – Ивана партизанка ex machina14 изненадном и
бајковитом појавом духа Иване, списатељица враћа на сце
ну елан некадашњих времена. Љубав као револуционарна
бура руши пред собом препреке и предрасуде. Из комада
разумемо да љубав не зна за пол, али зна за достојанство,
поштовање и част. Ауторка има негативан став спрам ба
налног грабежа у коме је огрезло савремено друштво и су
протставља му дух заједништва и оптимизма који, по њеном
мишљењу, краси доба када су јунакиње овог комада градиле
12 Димитријевић, О. (2015) Како је добро видети те опет, Сцена бр. 3, Нови
Сад: Стеријино позорје, стр. 211.
13 Исто.
14 Исто.
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свој свет. Тај жал за прошлим временима, за Југославијом,
за социјализмом овде није пасиван, шмрцав и носталгичан,
већ настоји да преузме на себе ентузијазам и елан особен за
ту генерацију, а који недостаје овом нашем безвољном, сум
њичавом и циничном времену, несклоном да верује у бајке и
срећан крај. Заиста, читаоцу уздрхти срце при помисли како
у животу стварно јесте, а како нам овај комад показује да би
могло бити. Три старице и један дух, маске прохујалог доба,
октривају сву бездушност и јаловост савременог доба.

Закључак
У четири анализирана комада пронашли смо различите на
чине на који драмско лице постаје маска и/или драмска спи
сатељица уводи нарацију како би демаскирала свет својих
ликова. Представљајући своје ликове као маске, а не целови
та заокружена бића, драмске списатељице деминистифику
сам чин писања и односе се сасвим слободно према драм
ској форми. Лица која су маске, омогућавају списатељицама
да фокусирано анализирају различите друштвене појаве које
су иначе скривене испод вела медијских мистификација које
ка нама пројектују жељену слику друштва и нас самих. Са
времена драма стварајући од својих ликова маске, успева да
стргне маску стереотипних матрица са савременог друштва.  
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HOW DID A CHARACTER BECOME A MASK
Abstract
On the example of four modern Serbian dramas created after 2000: Šine
by Milena Marković (The Tracks), Skakavci by Biljana Srbljanović
(Locusts), Pomorandžina kora by Maja Pelević (Orange Peel) and
Moja ti by Olga Dimitrijević (Dear you), the paper analyses different
approaches to the character as a mask and the appearance of a narrator
in a dramatic form, as a mask for the playwright. The author finds
theoretical foundation in the works of Jean-Pierre Sarrazac, Anne
Ubersfeld and Erika Fischer-Lichte who discuss the importance of the
idea of mask in modern dramaturgy.  In her play Šine (The Tracks) Milena
Marković examines the position of women in a modern version of the
patriarchal matrix: every female character in her drama, no matter what
age, education or nationality shares the same name – Rupica (Dimple).
Biljana Srbljanović in her drama Skakavci (Locusts) disfigures the socalled social elite where patriarchal matrix and violence are carefully
hidden behind a form of refined, urban city life. Maja Pelević in her
drama Pomorandžina kora (Orange Peel) examines the influence of
the media and the environment on the formation of a modern woman`s
consciousness. Olga Dimitrijević in Moja ti (Dear you), through a story
of love and friendship between members of older generations, seeks
to revitalize their values. By not showing their characters as whole
beings but rather as masks, the playwrights demystify the act of writing
and relate freely towards the drama form. Characters that are masks,
enable writers to examine different social phenomena which are hidden
beneath media mystification, projecting desirable images of the society
and ourselves.
Key words: mask, Serbian contemporary drama, contemporary
society, identity, face, woman
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ПОД МАСКОМ: РАЗВОЈ И
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
ПУТЕМ ИЗВОЂЕЊА
Сажетак: Рад има за циљ да укаже на значај игре и извођења за
развој и учење у свим добима, како на раним дечјим узрастима,
тако и код одраслог човека. Маска и играње маском се у том кон
тексту јављају као један од могућих реквизита и начина фацили
тације игре у образовном процесу. Извођење путем маске не само
да подржава развојно учење, већ по себи представља развој у ма
лом: са маском, уједно смо и оно што реално јесмо и оно што се
претварамо да јесмо. На тај начин, маска може бити образовно
средство, које се може користити у свим фазама образовног про
цеса, бити део тог процеса или служити да се он прикаже дру
гима. Маска може бити унапред дата или израђена док процес
траје, чинити једну од активности или служити да се активно
сти сумирају и објaсне, а њена употреба зависи од сензибилитета
оног ко води процес.
Кључне речи: маска, образовање и учење одраслих, игра, развој,
извођење

Увод1
Маска је одувек служила човеку да сакрије себе или део
свог бића, али не и само то. Под маском, ми постајемо не
што друго од онога што јесмо. Таква врста трансформаци
је омогућава нам да преузимамо другачије идентитете, са
1 Рад је настао у оквиру пројекта Института за педагогију и андрагоги
ју (Филозофски фалуктет Бепград) Модели процењивања и стратегије
унапређивања квалитета образовања (179060), који финансира Мини
старство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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особинама и својствима различитим у односу на она ко
ја препознајемо код себе и могућношћу да ствари радимо
другачије него што уобичајавамо.
Бити нешто друго и радити ствари другачије, саставни је
део процеса учења, те тако треба тежити да и само обра
зовање и образовни процес представљају значајну промену
у човековом доживљавању света, себе или других. Маска у
том смислу представља снажну метафору развојног учења,
док истовремено може да представља и средство подстица
ња на развој током самог процеса учења који користи маску
као импулс.
На питање зашто говорити о маски у образовању, може се
одговорити постављјући сет других повезаних питања, а
онда и одговарајући на њих: зашто практиковати и промо
висати игру и извођење у образовању одраслих, зашто обра
зовање треба посматрати у уској вези са развојем, зашто
образовање треба да укључује све аспекте развоја, зашто
је образовни процес потребно креирати као развојно окру
жење, зашто развијати сарадњу, креативност и имагинацију
кроз образовни процес?
У наставку рада ћу покушати да бар у кратким цртама из
ложим и скицирам одговоре на нека од њих, а ослонићу се
притом, првенствено на своје искуство у образовном раду
са одраслима заснованом на игри, импровизацији и пер
формансу. Плејада сценских форми и игровних активности
усред образовног миљеа, јесте управо простор где сам се
између осталог и сусрела са маском. Уколико себе видите
међу оним практичарима који спајају игру и учење или те
оретичарима који се залажу за демократски и на дијалогу
заснован образовни процес или напросто верују да у сваком
одраслом постоји дете, овај рад може послужити као инспи
рација да нека од тих настојања наставите и под окриљем
маске.

Игра као покретач развоја
Моје је дубоко уверење да су игра и развој неодвојиви фено
мени. Виготски (Vygotsky)2 је међу првима указао на то да
су дечја највећа достигнућа могућа у игри и идентификовао
две карактеристике које је дефинишу: креирање имагинарне
ситуац
 ије (у којој значење доминира над акцијом) и ствара
ње правила. Оно што се поставља као значајно са аспекта
разумевања развојног карактера игре, јесте однос између те
2 Vygotsky, L. S. (1978) Mind in Society: The Development of Higher Psycho
logical Processes, Harvard, MA: Harvard University Press.
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две карактеристике.3 Наиме, у слободној игри или игри пре
тварања, карактеристичној за рани дечји узраст, правила не
претходе самој игри као што је то случај са каснијим фор
мама игре (као, на пример, приликом играња друштвених
игара, где правила недвосмислено доминирају над имаги
нарном ситуац
 ијом). У игри претварања, деца док се играју,
смишљају правила истовремено са креирањем имагинарне
ситуац
 ије. То су процеси који се одвијају у дијалектичком
јединству.
Према Холцман (Holzman)4 игра је управо водећи фактор у
развоју, јер је то активност коју карактерише дијалектичко
јединство правила и резултата, насупрот схватању да пред
ставља активност у којој правило води ка резултату. То уза
јамно дејство имагинације (која ослобађа) и правила (која
ограничавају) је кључно за разумевање развојног потенци
јала игре.5 Значајан закључак који се може извући из ова
квих ставова, јесте да и након периода детињства, развој по
чива на истим принципима. Уколико желимо да учење буде
развојно, требало би га организовати кроз игру.
Сам Виготски6  није успео да увиди значај игре у каснијим
годинама живота и сматрао је да игра губи на својој развој
ној функцији, препуштајући ту улогу школским видовима
учења. То иде у прилог раширеном схватању по коме је глав
на функција игре усвајање социјалних вредности и преузи
мање друштвених улога. У том смислу игра је алат или ору
ђе које служи да деца увежбају улоге које ће касније у живо
ту предузимати. Делује логично онда да ће се таква способ
ност изгубити када изврши своју функцију. Ипак, Холцман7  
нас уверава да се развој дешава током целог живота, јер
деца, као и одрасли, не имититрају културу, већ имтирањем
културе, они уједно и стварају културу. Оно што се, према
њеном мишљењу, дешава током игре претварања јесте да
деца, уместо да одигравају унапред припремљене улоге, она
уствари креирају улоге (стварајући сопствена правила игре)
и на тај начин кеирају нова извођења себе. Преузимајући
улогу, она су истовремено и она сама, али су и карактери
улога које су сама себи доделили. Такав процес креирања

3 Nikolić-Maksić, T. i Ljujić, B. (2012) O igri u odraslom dobu i njenim obra
zovnim implikacijama, Andragoške studije br. 2.
4 Holzman, L. (2009) Vygotsky at Work and Play, New York, NY: Routledge.
5 Nikolić-Maksić, T. i Ljujić, B. (2012) O igri u odraslom dobu i njenim obra
zovnim implikacijama, Andragoške studije, br. 2.
6 Vygotsky, L. S. (1978) Mind in Society: The Development of Higher Psycho
logical Processes, Harvard, MA: Harvard University Press.
7 Holzman, L. (2009) Vygotsky at Work and Play, New York, NY: Routledge.
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је оно што је развојно, или како је то Виготски8 формулисао
да се дете у игри понаша као да је за главу више. Ствара
њем ситуац
 ија за такву врсту креирања и извођења током
живота, можемо континуирано да се развијамо. Пренесено
на језик маски, када ставимо маску, ми смо истовремено оно
што јесмо, али смо уједно и улога коју нам дефинише маска.
Извођење тога захтева да будемо за главу виши.

Игре маскама
Сматрајући да је игра чинилац и темељ културе, један од
најзначајнијих теоретичара игре Хуизинга (Huiz inga)9, ука
зује на снажну везу између игре и развоја човека, посматра
но у филогенетском смислу. Надовезивајући се, такође ве
лики теоретичар игре, Кајоа10 разликује четири врсте игара,
у зависностиод тога да ли у њима преовладава агон (такми
чање), алеа (срећа), мимикрија (претварање, прерушавање)
и илинкс (вртоглавица или занос). „Свака од њих открива
тјелесну димензију игре, тестирање граница према другима
или према свијету”.11
Док су игре такмичења и игре на срећу честе у свакодне
вном животу модерног човека, игре претварања и игре зано
са не спадају у обичан живот, већ су резервисане за специ
јално одређено време или просторе њиховог одвијања. Тако
мимикрију можемо наћи у позориштима и другим сличним
институцијама, као што су домови културе или музеји, док
се илинкс јавља у луна парковима, на специјално огранизо
ваним слављима, фестивалима и дискотекама. То потврђује
и Кајоину12 основну тезу да модерна друштва теже да живот
заснују на агону (при чему се прибегава и алеи, као иско
раку или иступу из агона), док су мимикрија и илинкс по
тиснути из савременог живота и у цивилизацијском смислу
представљају регресију.
Маске припадају овој другој сфери, паидеји коју чине пре
тварање и занос, насупрот лудусу, где спадају алеа и агон.
Паидеју сачињавају „изливи радости, који се изражавају не
посредном и разузданом кретњом, слободно импровизова
ном забавом чији непредвиђен и слободан карактер остаје
8 Vygotsky, L. S. (1978) Mind in Society: The Development of Higher Psycho
logical Processes, Harvard, MA: Harvard University Press.
9 Huiz inga, J. (1982) Homo Ludens – o podrijetlu kulture u igri, Zagreb:
Matica Hrvatska.
10 Kajoa, R. (1979) Igre i ljudi: Maska i zanos, Beograd: Nolit.
11 Zagorac, I. (2006) Igra kao cjeloživotna aktivnost, Metodički ogledi, br. 13
(1), str. 76.
12 Kajoa, R. (1979) Igre i ljudi: Maska i zanos, Beograd: Nolit.
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главни, ако не и једини узрок постојања”.13 Честа појава на
карневалским слављима, ритуалним окупљањима и масов
ним свечаностима је управо маска. Она није ту само да нас
сакрије, већ да нам да дозволу да будемо другачији у односу
на свакидашње, дозволу да уђемо у другу димензију, посе
тимо ону страну реалности, да означи улазак у имагинарно
и послужи као пристанак на царство разузданости. Маска,
дакле, није и не може да буде копија постојеће стварности,
јер она ту стварност трансцедентира.14
Још специфичније, маска је мимикрија. Она задовољава
склоност људи за прерушавањем, преоблачењем или опо
нашањем. Игра се онда састоји у томе да постанемо неко
други, и да се сходно томе понашамо. Маска је настарији
познати реквизит човекове игре, али она није играчка.15 То
значи да маска није нешто чиме се играмо, него је она кул
турни предмет у коме се играмо. Другим речима, она кон
ституише саму игру. Зато Финк (Fink)16 о маски говори као о
реквизиту који производи чаролију. „Маска је чаробна ствар
која преображава власника, – уз њу на неки начин приањ
 а
сила чаролије, има магијски квалитет”.17
Као што игра није обмана, иако прихвата елемент обмању
јућег, тако ни маска у игри не треба да заведе или превари,
већ да опчини.18 Она представља реквизит праксе чарања,
јер нас уводи у привид, који нити негира, нити га издаје као
стварност. Сврха маске није да се представимо другима као
нешто што сами нисмо, већ желимо сами себи да будемо раз
личити. Заправо, маском желимо да крочимо у неухватљиву
моћ преображаја.19
Ками20 види човека као једино биће које не жели да буде
то што јесте. Ако прихватимо такво полазиште, онда се ма
ска, како нас уверава Божовић21, јавља као „прекорачење
или сан из јаве, као одбрана ирационалне сфере и човековог
субјективитета”. За њега, маском човек покушава да прона
ђе имагинарни свет игре, различит од реалног света. Како

13 Исто, стр. 81.
14 Božović, R. (2015) Igra ili ništa, Beograd: Čigoja štampa.
15 Fink, E. (2000) Igra kao simbol svijeta, Zagreb: Demetra.
16 Fink, E. (1984) Osnovni fenomeni ljudskog postojanja, Beograd: Nolit
17 Fink, E. (2000) Igra kao simbol svijeta, Zagreb: Demetra, str. 179.
18 Fink, E. (1984) Osnovni fenomeni ljudskog postojanja, Beograd: Nolit
19 Fink, E. (2000) Igra kao simbol svijeta, Zagreb: Demetra.
20 Božović, R. (2010)  Tišina dokolice, Beograd: Čigoja štampa.
21 Исто, стр. 74.
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објашњава, ради се о путовању до надстварне персоне, јер
играч хоће да буде оно што није био, а може да буде.
Божовић22 нема поуздан одговор на питање да ли маска по
маже да човек буде то што јесте или му пружа прилику да
буде ван свог реалног ја. Ипак, на основу схватања игре као
покретача развоја, делује да се може закључити да тешкоћа
тог питања произилази из начина на које је постављено, тј.
дихотомије или подвојености онога што јесте и онога што
може да буде. У складу са претходним одељком у коме сам
представила дубоку и нераскидиву везу између развоја и
игре, мој одговор би био да човек маском покушава да пре
вазиђе себе. Управо бивајући и оно што јесте, што крије и
открива, а истовремено и оно што није, што маском настоји
и чему се приближава, он постаје нешто друго, другачије ја
и нови квалитет. Божовић23 сматра да је маска управо та ко
ја омогућава успостављање дихотомије између носиоца ма
ске и улоге стечене маском и њену чаролију види управо у
подвајању људских могућности и двојништву постојећег и
новог. Несумњиво, та дихотомија је, када је маска у питању,
више него очигледна: ја са маском и ја испод маске. Међу
тим, у активности извођења, ја са маском и ја испод маске
смо једно ја. Пре него дихотомију, ја у томе видим снажну
дијалектичку прожетост.

Маска и креир ање образовног окружења
Кроз игру, ми смо актери и креатори онога што изводимо.
Маска у том случају помаже да се изместимо из онога што
замишљамо да нам је улога у том тренутку, у нове улоге,
чији смо активни ствараоци на лицу места. На тај начин,
маска може бити од помоћи у креирању развојног образов
ног окружења. Када се ради о развојном учењу и образова
њу које подржава развојно учење, саставни део образовног
процеса чини његово креирање.24 Уколико прихватимо да
образовање не треба да буде преношење и пасивно усвајање
знања и да су насупрот томе, полазници активни учесници у
интерактивној размени искуства, доживљавања и значења,25
22 Исто.
23 Božović, R. (2014) Igra ili ništa, Beograd: Čigoja štampa.
24 Lobman, C. Performance, Theatre, and Improvisation: Bringing Play and De
velopment into New Arenas, in: Handbook of the Study of Play, eds. Johnson,
J., Eberle, S., Henricks, T. and Kuschner, D. (2015), New York: Rowman and
Littlefield, pp. 349-363; Lobman, C. and Lundquist, M. (2007) Unscripted
Learning: Using Improv Activities Across the K-8 Curriculum, New York,
NY: Teachers College Press.
25 Nikolić Maksić, T. (2015) Obrazovanje kao činilac kvaliteta slobodnog
vremena odraslih, doktorska disetacija, Filozofski fakultet, Univerzitet u
Beogradu, Beograd.
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намеће се као неопходно стварање такве атмосфере у којој
ће све то бити подржано и прихваћено.
Креирање образовног окружења у том смислу није актив
ност која претходи образовном процесу, већ се одвија си
мултано са одвијањем тог процеса. Овакав приступ означа
ва већ поменуту перспективу која се води другачијим при
ступањем разматрања методе активности коју предузимамо
или у коју се укључујемо. Према приступу чије основе је
поставио Виготски26, на методу се гледа као нешто што тре
ба практиковати, насупрот схватањима по којима је метода
нешто што се примењује.27 Практиковати методу значи ства
рати је на лицу места, надограђивати је и креирати у ходу.
Полазници образовног процеса су самим тим не само актив
но укључени, већ су његови ствараоци. Под активном уло
гом полазника у овом случају не треба подразумевати споља
видљиве знаке укључености и присутности, већ у активном
учеснику треба видети актера активности стварања. Таква
индивидуа преузима одговорност за креирање образовног
процеса и део је колективног процеса изградње онога што
се дешава.
Као што је назначено, други аспект онога што конституи
ше улогу полазника образовног процеса јесте креативност.
Она у овом случају није схваћена као неко специфично свој
ство, већ се заснива на премисама да је свако креативан и
да у свему можемо бити креативни.28 Тако је креативност
врло блиска процесу креирања. Будући да стварамо нешто
ново или другачије, ради се већ о креативном акту, чији про
изводи такође могу бити креативни тј. могу представљати
оригинална и иновативна решења.
Под маском, можемо бити шта желимо, оно што иначе или
још увек нисмо, једнако као и оно што јесмо. Заједно смо
актери таквог постајања и његови ствараоци са осталим
учесницима. Као и свака врста игре, игра маскама утиче на
креирање заједничког окружења за развој и учење како се
процес образовања развија. „Проматрање стварности не као
дане, већ као могуће, проматрајући изван и изнад оквира
прописаног, водећи се знатижељом и истражујући оно што

26 Holzman, L. (2009) Vygotsky at Work and Play, New York, NY: Routledge.
27 Martinez, J. E. (2011) A Performatory Approach to Teaching, Learning and
Technology, Boston: Sense Publishers; Holzman, L. (2009) Vygotsky at Work
and Play, New York, NY: Routledge.
28 Škorc, B. (2012) Kreativnost u interakciji, Zemun: MostArt; Marjanović, A.
(1987) Dečja igra i stvaralaštvo, Predškolsko dete, br.1-4.
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требамо и оно што не требамо, постаје основни механизам
нашег развоја”.29

Маска као образовно средство
Маска је једна од многих извођачких средстава која се мо
гу ставити у употребу у образовном процесу. Конкретно у
образовању одраслих, употреба маске лежи на претпостав
ци да она чини средство које одраслима помаже да се пове
жу са новом улогом и да лакше уђу у свет игре, отварајући
тако себи врата спонтаности и маште.
Наиме, када добијемо прилику за разиграност у одраслом
добу, често нам није нимало лако да ту прилику искористи
мо. Многима играње представља нешто неозбиљно, наме
њено дечјем узрасту и дозвољено евентуално у специјалним
приликама, а никако у свакодневном животу или озбиљним
областима живота, као што је образовање.30 Такви ставови,
као последица општих предрасуда према игри, које на жа
лост у нашој култури преовладавају, неретко су извор ини
цијалне непријатности када нам се игра нуди.31 Узрок томе
је што током одрастања игра, која је била неодвојив део
нас и нашег откривања света, све више бива потиснута у
други план. Kако указује Загорац (Zagorac)32 „институција
школе јасно је подијелила раздобља игре и рада”. Тако се
прави место активностима које се сматрају значајнијим за
наше одржање и развој, као што је школски вид учења, који
би требало да нас припреми за период одраслости и преу
зимање одговорности над својим животом. За игру остаје
све мање времена, она се трансформише и поприма облике
структуиране друштвене активности као што су такмичења,
друштвене и спортске игре. Спонтана дечја игра или како је
многи називају игра претварања, карактеристична за рани
узраст, прелази у други план, бледи или нестаје.
Приликом увођења одраслих у игру, и то како млађих, тако и
старијих, често ми се дешавало да чујем како мисле да неће
умети да се играју, да изражавају јак осећај непријатности
и стида док се играју, и да верују да неће ништа научити
ако се буду играли. Чак сам била и сведок изјава тешког и
29 Zagorac, I. (2006) Igra kao cjeloživotna aktivnost, Metodički ogledi, br. 13
(1), str. 78.
30 Nikolić-Maksić, T. i Ljujić, B. (2012) O igri u odraslom dobu i njenim obra
zovnim implikacijama, Andragoške studije, br. 2.
31 Nikolić Maksić, T. Improvizacija kao sredstvo i rezultat obrazovanja, u: Una
pređivanje kvaliteta obrazovanja u osnovnim školama, priredila Teodorović,
J. (2016), Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 209-217.
32 Zagorac, I. (2006) Igra kao cjeloživotna aktivnost, Metodički ogledi, br. 13
(1), str. 74.
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дуготрајног осећаја гриже савести што уместо да уче, они
се препуштају игри. Јак утисак на мене оставила је једна по
лазница када ми се поверила да не може да победи уверење
да ако процес учења није мукотрпан и тежак, она има осећај
да ништа не учи.
Чини се да је одраслима изворна дечја игра далека колико и
само детињство. Из тог разлога, одраслима је најпре потреб
но пружити прилику да откључају своје похрањене капаци
тете за играње, спонтане реакције и машту. Маска може да
представља онај значајан импулс за прелазак из једног света
у други, из једног стања у друго, из жељеног у могуће. На
име, сам чин стављања маске отвара простор могућег. То је
лако увидети уколико без икаквих упутстава унесете маске
у процес и пустите да видите шта ће да се деси. Моје иску
ство је да полазници спонтано почињу да се играју маскама,
да их испробавају и једном када је маска намештена почиње
чаролија. Из маске проговарају неки нови ликови, рађају се
и трансормишу, оне нас воде, управљају и стварају даље.
Када ставиш маску, то више ниси ти, постајеш неко други.
Тако се померају границе.
Питању како користити маску у образовном процесу може
мо приступити из различитих углова, али је свакако могуће
извести неколико општих смерница које могу служити прак
тичарима у области образовања одраслих који се са својим
полазницима желе упустити у авантуру под маскама.

Маске се могу користити у свим фазама образовног
процеса
Маске могу бити употребљене како на почетку, тако и током
и на крају процеса.33 Коришћење маски у почетним фазама
може ићи у прилог загревању за процес, када је потребно
да се полазници опусте, прилагоде новом окружењу, осете
се као његови актери и креатори и дођу у дубљи додир са
темом. Такође, маске се могу користити и за упознавање по
лазника, уколико нам је идеја да сви поделе нешто што се
доживљава као интимно или лично, а сакрити се иза маске
у том случају пружа потребну сигурност и олакшава отва
рање другима.
Током процеса, оне могу чинити централну активност или
делове појединих активности и могу подржавати образовне
садржаје и теме на различите начине. То нарочито важи за
теме које су друштвено осетљиве или када се ради о новим
33 Nikolić Maksić, T. Vrednovanje obrazovnog procesa kroz igru, u: Vrednova
nje vaspitno-obrazovnog procesa, priredili: Miškeljin, L., Šaljić, Z. i Miljko
vić, J. (2016), Beograd: Pedagoško društvo Srbije i IPA (str. 46-50).
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особинама и способностима ван устаљеног репертоара. Иза
маске лакше је урадити нешто што нам иначе представља
потешкоћу или извести неку радњу на начин на који мисли
мо да не умемо или да не поседујемо потребне вештине за
њено извођење. Иза маске, ја сам неко друго ја, које уме и
може оно што моје изворно ја не уме или не може. Маска
се на тај начин јавља као могућност за друго или другачи
је јаство, коме је потребна подршка да се појави и изађе на
површину.
На крају, маске могу искључиво бити намењене и затварању
процеса или стављене у сврху његове евалуац
 ије. Полазни
цима се на тај начин даје могућност да буду неко други, те се
они тако измештају из самог процеса и покушавају да га са
гледају споља, што нуди другачију перспективу целокупног
процеса и проширује углове посматрања.

Могу се користити готове маске, али се маске могу и
правити
За сам образовни процес једнако је добро користити већ по
стојеће маске, као и организовати делове процеса кроз ак
тивности израде маске. Одлука о томе зависи од циљева и
садржаја образовања, као и доступности материјала. Ипак,
када се одлучимо за процес израде маски, то постаје једна
од образовних активности. Процес израде нас већ уводи у
саживљавање са својим будућим идентитетом, сам чин пра
вљења маске представља својеврсни ритуал у коме се обаве
зујемо да ћемо постати нешто или неко други. Уједно, такав
ритуал је снажан облик учења, будући да носи јасну поруку
да наш развој зависи првенствено од нас самих и да га бу
квално држимо у сопственим рукама.
У једној од радионица у којој сам са полазницима органи
зовала активност израде маски, тражила сам од свих да на
мањем парчету папира напишу особину коју би желели да
имају, а сматрају да им у том тренутку недостаје. Пресави
јено парче папира је затим лепљено на позадину картона од
којих смо правили маске. Тако је свака од њих већ и пре него
што је настала, поседовала главну црту свог будућег карак
тера, који се кроз мисао и емоцију оног који ју је правио,
бивајући инкорпориран у њу, развијао и градио.

Одлука о коришћењу маски зависи пре свега од
водитеља образовног процеса
Чини ми се да је за сваку врсту разиграности потребан из
вестан сензибилитет. Хоћу да кажем да пре него што се од
лучимо шта ћемо користити у образовном процесу, треба да
размислимо о односу који имамо према одређеној алатки
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или предмету. Употреба маске тако зависи од наших префе
ренција, начина на који желимо да обрадимо одређене теме,
као и односа који изграђујемо са полазницима. Треба имати
у виду да уколико употреба маски не доноси жељене или
претпостављене резултате, или да учесници одбијају рад са
маском, увек можемо скинути маске и одустати од њиховог
коришћења.
То свакако не треба да вас одврати од намере да пробате рад
са маском. Сасвим је јасно да ће активирање по том питању
све више развијати и сензибилитет за рад. Но, ако не иде,
треба послушати себе.

Маска се може користити као начин процесирања
Маска се може користити као значајна алатка приликом
практиковања техника процесирања.34 Процесирање озна
чава начин на који водитељ образовног процеса доводи у
везу оно што се увежбава и креира кроз процес са ствар
ним животом. На тај начин се оно што се учи, појашњава
и интегрише. Једна од основних техника процесирања, која
директно укључује маску (иако није неопходно да се заиста
и користи маска, тј. маска може бити само метафора) се на
зива „Скидање маске”. Ова техника „представља завршни
концепт који се примењује у комбинацији са свим техника
ма процесирања”.35 Суштина је у томе да маска представља
начин на који се представљамо другима, док нам скидање
маске омогућава да супротставимо оно што лик изговара са
оним што заправо мисли или жели да каже. Тако је техника
заправо намењена дубљем продирању у мисли и осећања
лика, са циљем да се отвори потенцијал за дијалог у оквиру
образовног процеса.

Маске се могу користити током креативног процеса,
као и приликом презентације образовног рада
Маске се подједнако ефективно могу користити у оквиру
различитих игара и вежби, у којима учесници нису укључе
ни у драмски или „као да” оквир, као и када у образовном
процесу користимо драмске методе, при чему стављање ма
ске претпоставља улазак у одређену улогу. У оба случаја,
користећи маску, учесницима омогућујемо да:
•

идентификују проблеме са којим се суочавају и
опишу како се носе са њима;

34 Jelić, A. i Nikolić Maksić, T. (2015) Jeste li za igru? Pozorište za život ili
vodič za rukovođenje dramskim procesom, Beograd: ApsАrt centar za pozo
rišna istraživanja.
35 Исто, стр. 135.
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•

прошире сопствену свест и упуте изазове
сопственом размишљању;

•

повећају емпатију;

•

истражују различте опције и
перспективе гледања на ствари;

•

увежбавају и испробавају нове вештине.36

нуде

нове

Такође, маске се могу користити и када презентујемо оно
што је произашло из образовног процеса. Када се ради о
примени техника примењеног позоришта или драмских
метода, презентација рада може укључивати перформанс,
извођење сцене или представу. Свака од ових форми може
укључивати маске и у том смислу говоримо о позоришту
маски. Презентација рада може укључивати маске за по
требе преузимања одређених улога, као што су ликови из
историје, познати научници или теоретичари. Исто тако, ма
ска може послужити да представимо не само некога, већ и
нешто, било да је то предмет или појам, живо или неживо
биће или појава. Треба имати у виду и значајну предност
употребе маски која се односи на чињеницу да једна особа
њиховим посредством може преузимати више различитих
улога током једне секвенце истог процеса.

Закључак
Маска је једно од многих нам на располагању, позајмљених
из позоришта и сценских уметности, оруђа или алата и зна
мења игре прерушавања. Она је снажно сценско и изражајно
средство, које у рукама фацилитатора образовног процеса
може постати и образовно средство, као и ефективан ин
струмент развоја. Примена маске у образовању почива на
премиси да је игра покретач развоја. Маска представља ме
тафору за развој, који се одвија у дијалектичком јединству
одигравања себе испод и изнад маске.
Стављањем маске, ми аутоматски постаљамо питање – ко
је иза маске и бавимо се симултано откривањем ко смо и ко
можемо постати. Уколико нисмо задовољни маском коју но
симо, увек можемо да одаберемо неку другу маску. Образо
вање одраслих које подржава развојно учење требало би да
буде усмерено на перформативност и извођачки потенцијал
сценских алата, па тиме и маске, који значи и креирање кон
кретног развојног окружења.
Као и остали елементи позоришта и драме, маска нас учи
да оно што можемо на сцени, можемо и у животу. Односно,
36 Исто, стр. 129.
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шта можемо испод маске, можемо и без маске. Као практи
чари образовања одраслих, употребом маске, можемо учи
нити образовни процес разигранијим, створити изазове и
усложити процес, те тако подстаћи учеснике на креативно и
критичко мишљење, као и на сагледавање одређених тема из
свих могућих углова и на вишеслојан начин. Зато, ставите
своје маске и постаните фацилитатор развоја.
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BEHIND THE MASK: ADULT EDUCATION AND
DEVELOPMENT THROUGH PERFORMANCE
Abstract
The paper aims to highlight the importance of play and performance
for development and learning at all ages, both in early childhood and in
adulthood. The mask and playing with the mask in this context appear as
some of the possible tools and means for facilitation of play within the
educational process. Performing with masks not only supports learning
and development, but represents development in a nutshell: wearing a
mask we are at the same time who we are and who we pretend to be.
In this way, the mask can be an educational tool that can be used in all
phases of the educational process, be part of the process or serve to
present it. A mask can be given in advance or made while the process is
going on, be one of the activities or serve to summarize the activities,
and its use depends on the sensibility of the adult education practitioner.
Key words: mask, education and learning of adults, play, development,
performance
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прегледни рад

ДВОЈСТВО ИДЕНТИТЕТА И
УЧЕЊЕ КРОЗ СЦЕНСКИ
ИЗРАЗ
ХЕУР
 ИСТИЧКИ МЕТОД У ДРАМСКОМ
ВАСПИТАВАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ
ДЕЦЕ И МЛАДИХ
Сажетак: Позоришна уметност представља специфичну и хармо
ничну синтезу различитих уметности, због чега утиче на гледао
ца, не само речима прожетим емоцијама у тренутку када су по
кренуте, него и естетиком мизансцене. То обезбеђује позоришту
велику уметничку изражајност, будући да се истовремено делује
како на чула и свест, тако и осећања гледалаца. Позориште је
веома привлачно деци, ништа мање него одраслима. Томе допри
носи чињеница да је у драмском приказивању, у највећој мери, при
сутна осмишљена очигледност, која је и базични принцип опште
методике васпитно-образовног рада са децом и младима, преко
које чулни утисци постају покретач дечје маште, учења, критич
ког и дивергентног мишљења, као и доживљавања стварности.
На тај начин су деца посебно пријемчива за позоришну уметност,
која оставља трајне трагове на њиховој личности. Дечје драмско
стваралаштво, као и методе и садржаји његовог подстицања де
таљно је описано у књизи Мудрост чула пети део – дечје драмско
стваралаштво (2010), која представља део едиције Мудрост чула.
У овом раду су представљене детерминате на којима је заснована
методика драмског стваралаштва, а која је управо описана у овој
књизи, са посебним нагласком на методама.
Кључне речи: дечје драмско стваралаштво, методика васпитнообразовног рада, Мудрост чула
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Увод
На самом почетку рада потребно је детерминисати основне
појмове као што су проблемска настава и хеуристички ме
тод, са посебним освртом на њихову примену у драмском
образовању. Проблемска настава, или проблемски приступ
у настави обухвата различите васпитно-образовне методе,
посебно методе учења путем открића, или хеуристичка ме
тода /heur istic metod; métode heuristique; heuristische Met
hode; евристический метод/ који је заснован на дијалогу,
односно вербално-текстуалној методи. Циљ ове методе је
подстицање снажне мисаоне активности и самостално ре
шавање проблемског задатка и његово уопштавање осла
њајући се на систем појмова и процеса као што су инфор
мација, двосмерна комуникација, повратна информација,
капацитет канала... „Кибернетичко-информациони приступ
дидактици ће омогућити утемељивање алгоритамизираних
модела учења и наставе.... Тако ће се, насупрот алгоритмич
ким моделима учења и наставе, омогућити моделирање по
лухеуритичких, односно хеуристичких модела. Мада учење
по овим моделима нема одлике непосредног вођења, одно
сно директне наставе, они ће обезедити своје постојање баш
због ослањања на оно што је најбитније у хеуристичкој ме
тоди, еластично, динамично, а не строго детерминисано во
ђење ученика у процесу учења.”1
У драмском образовању, у оквиру различитих метода, до
минира хеуристички метод и демонстрациони метод који
се огледају кроз перформативне, приказивачке, показивачке
облике рада у проблемској настави. Кошничар (2002) исти
че значај  метода сценске комуникације (МСК) као интегра
тивног и интерактивног метода који је према Кошничар, у
основи заснован на усмереној игри и непосредној очиглед
ности. „Одмерене и предметно визуализиране проблемске
ситуац
 ије су неопходне у процесу стваралачког учења мла
ђих узраста, поготово деце од седме до једанаесте године
старости која су психички зрела за ниво конкретних опе
рација: појмови и проблемско мишљење још увек нису ве
зани за конкретне активности и предмете, а манипулишу и
иконичким, сликовним представама заснованим на машта
њу и домаштавању света реалности. Управо метод сценске
комуникације, његове технике и модели игре, у непосредној

1 Група аутора (1989) Педагошка енциклопедија 1, Београд: Завод за уџбе
нике и наставна средства, стр. 244.
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су функцији уобличавања проблемских ситуац
 ија и симули
раног животног контекста.”2
Када говоримо о методичким аспектима развоја говора као
значајног елемента образовног процеса у дечјем драмском
стваралаштву, Марковић (2013) наводи језичко споразуме
вање као једно од основних средстава споразумевања и из
ражавања мисли. Осим што осигурава узајамно разумевање
људи, Марковић истиче језик као један од кључних осло
наца мислима. „Језик и мисао су упућени и ослоњени је
дан на друго као нераздвојна ментална активност. Ова зна
чајна функција коју језик остварује назива се сазнајна или
когнитивна, а у савременој лингвистици познајемо је као
референцијалну функцију; да би изразио своје расположе
ње и осећања ова функција постаје афективна, функција
изражавања или експресивна.”3 Поред кључних функција,
Марковић наводи и значај примарно комуникативне функ
ције језика, као и естетске, акумулативне, контактне и
метајезичке. Управо драмске активности подстичу развој
културе говора и лингвистичке компетенције кроз спонтане
или усмерене драмске активности, посебно у раду са књи
жевним текстом, односно адаптацијама. Међу примарним
језичким компетенцијама, у драматизацији и интерпрета
цији текстова подстичу се: аудитивно опажање/слушање,
говорење, читање и писање, при чему су методички аспек
ти вербалне комуникације кроз драматизацију усмерени ка
подстицању специфичних структура језичког изражавања и
креативности. „Естетска делатност детета почиње његовим
уздизањем из спонтаног саосећања до свести о односима,
и уздижући себе из сфере унутарњег самоосећања (као не
видљиве субјективизације), дете – уз помоћ старијих – за
корачује у естетску делатност, и од објекта који доживљава
постаје субјект који уочава, просуђујем интерпетира, или
естетски одмерава и закључује.”4

⃰

⃰

⃰

Драмско стваралаштво деце има корене у њиховим симбо
личким играма (режисерске игре, игре улога са сижеом), а
затим и играма позоришта. Карактерише их имитација оно
га што виде и доживе у стварности око себе, разним делима
2 Кошничар, С. (2002) Сценска уметност – учење кроз сценску игру, Нови
Сад: ИТП „Змај”, стр. 102.
3 Марковић, М. (2013) Језичко изражавање деце предшколског узраста и
млађег школског узраста, Шабац: Виша школа за образовање васпита
ча, стр. 9.
4 Мисаиловић, М. (1981) Дете и позоришна уметност, Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства, стр. 78.
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уметности, или замишљених збивања и ситуац
 ија. Ова ими
тација, у већој или мањој мери, представља и симболичку
прераду онога што се представља, што подразумева кори
шћење фантазије и имагинације на креативан начин (када
хода као кад „иде у посластичарницу”, „негде где не жели
да стигне”; када слободно импровизује покрете уз звук и из
ражава свој доживљај мелодије или замишља да је у бесте
жинском стању; када „плеше” разним деловима тела, посеб
но прстима на које су насликане очи и уста, читавом руком,
покретима главе, главом и рукама, само ногама итд.; када се
игра пантомиме...5
Режисерске игре представљају најел ементарнији облик
симболичких игара и карактерише их замишљена ситуац
 ија
у којој дете испољава стваралачку машту, смишља садржај
игре и одређује учеснике (улоге које „играју” играчке и дру
ги предмети). За режисерске игре карактеристично је да
дете сразмерно самостално ствара сценарио по коме ће се
одигравати. Он, по правилу, одсликава неко збивање у коме
је дете учествовало, видело на филму, чуло у приповетци,
или му је неко испричао. На тај начин ове игре представљају
спој доживљеног, стварног и замишљеног. У говору се ко
ристе разна изражајна средства да би се представио сваки од
ликова (мења се интонација говора, гласност, темпо и ритам
говорења, логички нагласци, емоционална обојеност, кори
сте се суфикси и ономатопеје... Режисерска игра по правилу
се јавља пре него игра улога. И једна и друга имају сиже
у складу са којим деца делују и усвајају начине руковања
предметима, уочавају редослед збивања које подражавају, а
које познају из сопственог искуства.6
Игре улога са сижеом, или игре маште, спадају у најомиље
није дечје игре, а има аутора који их сматрају једним правим
дечјим играма. У педагошкој и психолошкој литератури се
још називају стваралачке, игре са улогама, са сижеом, ими
тативне, симболичке, игре маште, илузије, фикције, као и
драмске игре, што све говори и о њиховој суштини. У овим
играма се деца преносе у замишљену ситуац
 ију, што значи
да се радње одвијају на имагинарном плану, често уз помоћ
играчака које замењују реалне предмете. Она се играју без
унапред датих правила, карактеристичних, на пример, за ди
дактичке игре, спортске игре и тематске покретне игре. То
им допушта већу слободу у поступцима и примат маште над
уочавањем реалне ситуац
 ије и деловањем усклађеним са
5 Каменов, Е. и Филиповић, С. (2010) Мудрост чула пети део – Дечје
драмско стваралаштво, Нови Сад: Драгон.
6 Исто, стр. 5.
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условима које диктира стварност. Осим тога, деца не морају
да воде рачуна ни о захтеву да се ефикасно и рационално
дође до циља или продукта, који имају некакву употребну
вредност, што је карактеристично, на пример, за неке рад
не, конструкторске или уметничке активности. Ова слобо
да и одсуство унапред прописаних правила, не значе ипак
да је игра маште или игра улога произвољна импровизаци
ја, коју не регулишу никаква правила. Њу, у развијенијем
облику, карактеришу, поред замишљене ситуац
 ије, улоге и
сиже, садржај игре, а дете се понаша у складу са правили
ма одређеним улогом коју има у игри. Иако је добровољно
прихватило улогу, оно се осећа обавезно да све што чини
буде карактеристично за њу, и за то улаже велики вољни на
пор, често већи него у обичном животу. Отуда оно, нарочито
у игри улога, “прераста себе за главу”, делује преко својих
актуелних могућности, прелазећи у зону наредног развоја.7
Игре улога са сижеом, према Козловој и Куликовој предста
вљају игре у којима се јавља замишљена ситуац
 ија, у ко
јој дете преузима у својој машти улогу одраслог и игра је у
средини коју је посебно прилагодило за ту игру. Оне наводе
да је карактеристично то да деца самостално бирају тему
игре, одређују како ће се одвијати, деле улоге и др. Свако
дете одређује на који начин ће да одигра своју улогу, водећи
рачуна и о својим суиграчима. Ни у једној другој активно
сти, којом се бави предшколско дете, нема толико слободе и
самосталности, као у игри улога са сижеом. То се односи и
на слободу у избору партнера, смишљању правила која ће
регулисати ток игре, старање о њиховом придржавању, као
и регулисање узајамних односа током игре. Посебна вред
ност ових игара лежи у чињеници да у њима дете остварује
оно што је измаштало, конкретизује своје представе и однос
према садржају игара, што је значајно, како за развој симбо
личког мишљења, тако и развој низа других значајних спо
собности, посебно драмског стваралаштва и стваралаштва
уопште. Осим тога, у овим играма се буде, негују и култи
вишу дечје емоције, а учешће у њима представља за свако
дете велику радост.8
Игре улога са сижеом покрећу разни подстицаји који долазе
из дететове околине, као што су приче које чује, филмови
и ТВ емисије које види, а посебно догађаји из непосред
ног живота којима присуствује, који на њега оставе сна
жан утисак и заинтересују га. Међутим, оне нису обично
7 Исто, стр. 8.
8 Козлова, С. А. и Куликова, Т. А. (2002) Дошколньая педагогика –
Педагогическое образование, Москва: Издательский центр Академия,
стр. 283-301.
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понављање онога што је дете видело и доживело, с обзиром
да се подражавање врши у донекле уопштеном и сажетом
виду. Осим тога, у овим играма се стваралачки прерађују за
пажања и утисци детета, уз комбиновање елемената његовог
искуства ради грађења једне нове стварности, усклађене са
дечјим склоностима и потребама. Ову игровну, или симбо
лички представљену стварност, дете врло јасно разликује од
обичне стварности, о чему сведоче изрази као што су „коба
јаги” и „изистински” који се често могу чути од деце када се
договарају о игри. У њој су једино аутентична дечја прежи
вљавања, због чега су деца рођени глумци, а игру улога са
сижеом карактерише изразита спонтаност и непосредност.
Предшколска деца се најчешће не стиде тога што се играју,
и не смета им присуство одраслих, уколико нису нетактични
и наметљиви.9
Неки од садржаја, који се јављају у овим играма су такорећи
универзални, срећу се код свих народа и у разним епоха
ма, као што је тема породице, школе, лекара и др. У сва
ком случају, садржаји игре откривају шта децу интересује и
привлачи, као и њихову обавештеност о теми за коју су се
определила. Отуда се, у првим играма улога са сижеом, деца
задовољавају подражавањем онога што се најбоље уочава,
спољашње слике одређене радње коју човек врши уз помоћ
предмета. Дечје игре улога са сижеом је потребно на одго
варајући начин потпомоћи. Да би им показао како се развија
садржај игре, васпитач може да одигра пред децом неке жи
вотне ситуац
 ије, а затим и да их привуче у такве активно
сти. Развој игре улога са сижеом потпомаже се богаћењем
њеног садржаја. То се постиже, пре свега, буђењем интере
совања деце за нове теме и проширивањем дечјег искуства
уз подстицање њихове маште и емоција. Непосредна иску
ства, стечена у друштвеној и природној средини, веома су
важна за млађу предшколску децу, а такође и разговори о
њима, затим слике, филмови и други илустративни матери
јали, као и књиге са песмама и причама на теме које се могу
повезати са дечјим непосредним искуством. Уколико се на
тај начин створи одговарајући доживљај неке теме, утолико
је сигурније да ће се она појавити и у дечјој игри. Козлова
и Куликова наводе следеће етапе утицаја одраслог на развој
игре улога са сижеом:
•

игра предметима у којој деца подражавају ре
алне поступке предметима који су замењени
одговарајућим играчкама;

9 Исто, стр. 9.
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•

игра у којој дете подражава поступке и речи, као
и начин коришћења предмета, карактеристичне
за одређене улоге;

•

стварање сижеа у коме се његови поједини
елементи повезују у целовиту радњу.10

Највећа вредност симболичких игара, а посебно игара улога
са сижеом, је у подстицању развоја стваралаштва као особи
не дечје личности. Оно се постиже како у маштовитој раз
ради садржаја ових игара, тако и у проналажењу начина и
средстава за њихово остваривање. Помоћу игре улога дете
има прилике да проникне и испроба разноврсне друштвене
улоге и осети се као творац и господар збивања, што му се
ретко догађа у реалном животу. Њихови садржаји се посте
пено проширују, од шематизоване и сиромашне слике ствар
ности, до релативно богатог и структурираног искуства, на
које делују, поред непосредне околине, и други извори ин
формација, пре свега телевизијске емисије и књижевност за
децу. Од усамљене игре и игре у паровима, прелази се на
колективне игре, чији су садржаји делимично доживљени а
делимично измишљени, улоге подељене, а радња има ком
плетну фабулу. Значајно је то да се имитацији придружује
инвенција, а усвајању шема понашања – њихово слободно
испробавање у разноврсним претпостављеним ситуац
 ијама
Уношењем елемената драмске уметности се обогаћују игре
улога, како по садржајима, тако и по изражајним облици
ма. То се постиже читавим системом поступака, нарочито
у области развоја говора. Могуће је организовати игре – ве
жбе за развој интонације, мимике, гестова, поза и начина
кретања. У играма које садрже елементе драмских активно
сти, улога васпитача је нарочито велика у подстицању деце
на дијалог, охрабривању играча да говоре гласније и разго
ветније, као и да их обогаћује новим идејама, дајући моделе
говора, мимике и гестова. Он учествује у игри и тако што
и сам понешто отпева, одрецитује, одсвира на инструмен
ту или пусти одговарајућу музику. То делује подстицајно на
децу уколико се не прекида ток радње, већ се она допуњу
је и усмерава. Овим се такође деца уводе и у један од нај
сложенијих облика дечјег стваралаштва – игру позоришта.11

⃰

⃰

⃰

Игре позоришта подразумевају играње улога на основу
литерарних текстова (приче, песама, рецитала...) или по
себно написаним текстовима за дечје позориште. Њихова
10 Исто, стр. 301.
11 Каменов, Е. и Филиповић, С. нав. дело, стр. 13.
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специфичност је да имају готов сиже, што значи да је по
нашање деце-глумаца у великој мери одређено текстом који
изводе. Упркос томе, игре позоришта подстичу и развијају
дечје стваралаштво. Текст представља само оквир и пола
зиште које учесници игре разрађују и мењају према своме
нахођењу, проширују га или скраћују, ако желе уводе нове
личности, мењају крај. Посебан допринос развоју креатив
ности чини дечје позориште јер се у њему јављају и друге
врсте стваралаштва (говорно, музичко, плесно...). Међу
тим, стваралачко играње улога у играма позоришта битно
се разликује од стваралаштва у игри улога са сижеом, у ко
јој су извођачи много слободнији у остваривању улоге, где
се поставља услов идентификације са ликовима и њихово
транспоновање кроз драмски израз.
Деци је потребна додатна подршка у елементарној анализи
лика и сижеа у књижевном тексту. Без обзира на истакнуте
разлике, између игара улоге са сижеом и игара позоришта
постоји повезаност с обзиром да се деца играју позоришта,
као што се играју и на друге теме из живота или литературе.
Дечјих игара позоришта има више врста, као што су: игра
дечјег позоришта у којој, као у позоришту за одрасле, свако
дете има своју улогу, а представа се припрема слично „вели
ком“ позоришту; игра дечјег позоришта у којој, као у игри
улога са сижеом, деца драматизују неко дело из литературе
и изводе га уз помоћ играчака, говорећи у њихово име. То
може да се обавља у виду позоришта играчака (стоног по
зоришта) или позоришта сличица (на фланелском аплика
тору); игра дечјег луткарског позоришта у којој деца насту
пају као водитељи лутака, специјално начињених за ту свр
ху (лутке гињоле, лутке на штапу, једноставне марионете,
лутке – сенке, лутке на прстима и др).12
Већина дечјих говорних активности обојена је елементима
глуме, што је видљиво у елементима као што су боја гласа,
гестови, изрази лица, покрети... Ову способност је могуће
очувати, па и култивисати одређеним активностима, чиме
се код деце негује „позоришна писменост”. Она „омогућава
деци да на привлачан и узбудљив начин долазе до открића
и сазнања значајних за свој свет и своје животно понашање,
јер гледање позоришних представа подстиче децу да сво
је емоције надграђују мишљењем, доживљавање – закљу
чивањем и тако обогаћено искуство да преображавају у
одговарајуће појмове.”13
12 Исто, стр. 14.
13 Мисаиловић, М. (1981) Дете и позоришна уметност, Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства, стр. 19.
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Подстицај за маштање, осим одабраних игара вођене ма
ште, успаванки и свих песама које почињу речицама Кад
би..., пружају и песме које описују доживљаје, кретње, ак
цију, нарочито ако су у стању да се повежу са неким дечјим
доживљајима, покрену емоције. Књижевни текст, којим ће
се инспирисати игра позоришта, бира се међу књижевним
остварењима која у себи садрже довољно збивања, ликова и
дијалога, да би се могла прилагодити за извођење. Нарочи
то су погодна дела у којима има стихова, која се лако могу
читати, причати и драматизовати. Стихови оживљавају ди
јалог и чине га разноврсним. Осим тога, поетска реч пуна је
ритма, што је чини привлачном за децу и лаком за усвајање.
Одговарају књижевна дела која карактерише једноставност
радње, тока догађаја и њиховог расплета, као и дефинисани
односи међу личностима. Управо је луткарство као форма
сценског израза, најпогодније за приказивање фантастике и
бајки које су детету блиске из следећих разлога:
•

Бајке су изузетно драматичне – садржај им је
борба између добра и зла, правде и неправде,
имају увод, заплет, успон радње, кулминацију и
расплет.

•

Бајка је неопходна детету зато што му пружа
наду у успешно одрастање и срећну будућност,
јачајући његово самопоуздање и веру.

•

Бајка детету сугерише слике својих јунака. За
бављајући га, бајка му помаже да разврста своја
сложена осећања и сарађује са свим аспектима
дететове личности.

•

Бајка не негира постојање и снагу зла у свету,
јунаци пролазе кроз искушења и патње реша
вајући многе тешкоће, али на крају добро увек
побеђује.14

⃰

⃰

⃰

Драмска уметност се разликује од других уметности и по
томе што у позоришту присуствујемо самом стваралачком
чину, док код осталих уметности имамо контакт са делом
које је већ довршено. Осим тога, гледалац у позоришту је, на
известан начин, непосредни учесник поменутог чина. К. С.
Станиславски га квалификује као његовог „трећег творца”
(поред писца позоришног комада и позоришне екипе која
га изводи). Отуда је присутно непосредно и снажно делова
ње на емоције гледаоца, који се осећа као саучесник онога
14 Каменов, Е. и Филиповић, С. нав. дело, стр. 20.
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што се збива на сцени: „Поред књижевника, глумаца и дру
гих учесника позоришне представе, гледалац као да постаје
учесник стваралачког процеса, постаје један од колектив
них твораца представе. У тој улози гледалац спонтано улази
у атмосферу поезије и стваралаштва, која васпитава укус,
распламсава осећање за лепо и оживљава у њему уметника
дремајућег у души младог човека.”15
Оно што се догађа на позоришној сцени је толико убедљиво
да деца (па и одрасли) током приказивања заборављају да
се ради о представи, а не о реалним људима и збивањима.
Ликови позоришних представа за децу су по правилу по
једностављени, што их чини препознатљивим и блиским
дечјем начину разумевања и тумачења света, моралног ра
суђивања и реаг овања, због чега се лако идентификују са
њима усвајајући одређене вредности и начине понашања.
Уз многе друге позитивне особине, захваљујући сусретима
са позоришном уметношћу, код деце се развија пажња, ми
шљење, говор, машта и стваралаштво, уграђујући се у те
меље њихове личности као став и трајно стечена особина, а
посебно треба истаћи развој естетских критеријума и кри
тичког мишљења, захваљујући синергијском деловању свих
уметности сједињених у позоришту. На крају, треба истаћи
најважнији циљ драмских активности, а то је да оспособимо
дете да разуме и воли позоришну уметност, као и да кори
сти за изражавање, комуникацију и стваралаштво средства,
начине и технике, које му она нуди за пун и вредан лични
когнитивни, физички, креативни и социјално-емоционални
развој.
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DUAL IDENTITY AND LEARNING 
THROUGH STAGE EXPRESSION
Abstract
The art of theatre is a specific and harmonious synthesis of a variety of
arts, which is why it has its effect on the viewer not only through words
immersed in emotions at the time of their articulation, but also by the
aesthetics of the mise-en-scene. This provides the theatre with great
capacity for artistic expression as it simultaneously affects the senses,
the mind and the emotions of the spectator. The theatre is also very
appealing to children, none less than the adults. This is partly due to
the fact that the stage presentations mostly feature a sort of ‘purposeful
obviousness’ which is also a basic principle of general methodics in
any educational work involving children and youth that allow sensory
impressions to trigger a child’s imagination, learning process, critical
and divergent thought and experience of the reality. Children are
therefore especially receptive to the stage art which can deeply mark
their personalities. Theatrical production for children as well as the
methods and contents of their stimulation are described in the book
Mudrost čula peti deo – dečje dramsko stvaralaštvo (The Wisdom of
Senses Volume Five: Stage Productions for Children) (2010), which
is part of the edition Mudrost čula (The Wisdom of Senses). This paper
presents the determinants which constitute the methodics of stage
production, also described in this book, with a particular emphasis on
the methods.
Key words: theatre production for children, methodics of the educa
tional work, The Wisdom of Senses
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ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ

УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
МИНИМАЛИЗАМ –
МОСТ КОЈИ ВОДИ ДО ТИШИНЕ
У Гласу јавности 15. јануар а 2002, Милисав Савић нетом
преминулог писца Антонија Исаковића назива претечом
српских минималиста:
„Антоније Исаковић био је међу првим српским писцима
који су схватили да је у литератури важније оно што се не
каже од онога што се каже. Исаковић је знао да је важније
назначити, а не до краја рећи, прећутати пре него именовати
и зато је, у своје време, био врло популаран приповедач, а
његов штури израз чини га претечом српских минималиста.”
Изјава је, неочекивана и храбра, промакла неприметно; ћу
тање о њој могло је подразумевати хиљаду неизговорених
мишљења, али је једино, изгледа, отворило могућности
ретроспективног читања не само Исаковићевог опуса, већ
и прозног поступка који се прећуткује, оставља без дефи
ниције и анализе, препушта предрасудама али увек наново
пробије свој пут. Милисав Савић се са минимализмом упо
знао преко америчке прозе седамдесетих година двадесетог
века, која је у фокус пажње вратила формалну и тематску
сведеност.
Није речено кога би Савић све сврстао у српске минимали
сте и који би аутори уопште пристали на ту класификацију:
да ли би минималиста био рани Давид Албахари, са сво
јим световима езотеричне свакодневице затвореним у мале
форме израза, или Ивана Димић са својим херметичким по
етским наративом; да ли би се минималистичком могла на
звати носталгична ауторефлексија Срђана Ваљаревића или
рана приповедна проза Светислава Басаре? Или су, пак, сви
писци кратке приче, лирске прозе и других краћих прозних
форми природни минималисти? Довољно је, међутим, што
је Савић понудио саму поетичку могућност сврставања.
Више назнака него артикулисана поетика, више спорадич
на стратегија него програмски заснован уметнички пра
вац, минимализам се тешко позиционира међу другим
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уметничким поступцима. Уметничка пракса означена као
минималистичка није јасно дефинисана, можда и стога што
се термин употребљава „на више страна”: у музици, књи
жевности, ликовној уметности, архитектури и дизајну, па
недостаје некакав сржни заједнички именитељ. Када се ис
тражују феномени попут штурости, наговештаја, тишине,
понављања, изостављања, сажимања и сведености, често ће
у исти мах као примери ових пракси бити призивани књи
жевник Семјуел Бекет, композитори Филип Глас и Џон Кејџ,
теоретичар књижевности Ихаб Хасан, амерички припове
дач Рејмонд Карвер, од сликара Кле и Кандински. Минима
лизам ће у визуелној уметности бити описан као статичан
и редукцион
 истички, док се у музици своди на систематско
понављање и одбијање да се поштују устаљени принципи
компоновања; у књижевности барем постоји консензус да
је у питању реалистичка техника која обухвата и визуели
зацију приповедања и афирмацију различитих поступака
за освешћивање изостављеног, и у оквиру само две технике
(експозиције која замењује опис, и фокусирања на празни
ну) развија се низ стратегија које упечатљиво предочавају
тренутке кад ћутање надјача и наткрили све.
Приповедање је интегрални део културе, али је једнако део
културе и ћутање, прећуткивање, утишавање; све форме
књижевне нарације проистичу из усменог приповедања, чи
ји је задатак да повеже више изолованих догађаја у каузални
низ; с друге стране, у том процесу се дешавају и разни видо
ви смањивања, сажимања или потпуног изостављања. У том
процесу, како каже и Милисав Савић, некад може да буде
важније оно што се не каже; оно што се назначи. Нужност
да се чин приповедања у књижевном делу формализује
условила је настанак наратологије, али и других праваца
књижевне теор ије и стратегија критичког читања. Припо
ведне стратегије се разликују од жанра до жанра, од медија
до медија, разликују се и по остварености и по интенцији;
формални механизми прозног приповедања разликују се од
параметара филмског приповедања великим делом упра
во због различитог схватања визуелних аспеката нарације.
Један од парадокса минимализма јесте и то истовремено
„отварање” према визуелизацији и немости.
Посебним тематским издањем посвећеним минимали
стичкој прози британски књижевни часопис Гранта 1983.
године обзнанио је настанак нове врсте реалистичког сти
ла у америчкој књижевности, заснованог на хемингвејевској
редукцији израза и чеховљевској економији приповедања
(дакле, ето, нимало новог!), битно другачијег од метафик
ције и енциклопедијске нарације какву су шездесетих и
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седамдесетих стварали Џон Барт или Томас Пинчон. Мини
малистичка проза мења и тематски фокус, будући да о кризи
моралних вредности и економским потешкоћама у животу
ни по чему изуз етних протагониста говори тоном привидне
равнодушности, објективности и суздржаности, неемотив
но, готово анестетизирано. Такав хиперреалистички прозни
израз није се, као што бисмо очекивали, наметнуо као суб
верзија формалног експеримента, него и као облик побуне
против фингиране интензивности реализма. Следбеници
„прљавог реализма”, „кока-кола реализма” или „хик шика”,
што су све само нека од неправедно симплификованих, не
одвише духовитих имена која се дају минимализму (алуди
рајући, парадоксално, и на алкохолизам и на симболе по
трошачке културе, што би требало да овај поступак удаљи
од „елитног” стваралаштва), пристају на илузију у уметно
сти, али не и на лаж: они не желе да кривотворе доживљај
стварности како би га учинили напетим и драматичним.
Економска криза и брачни бродоломи препуштају се крајње
оскудном стилу који не даје места ни хиперболи ни сен
зацион
 ализму; уместо узбудљивог и драматичног писац се
фокусира на једнолично и тривијално у људском животу.
Писци минимализма покушавају да прикажу реалност она
квом каква у континууму јесте, не покушавајући да је ин
тензивирају као што су чинили класични реалисти, и одби
јају свако сажимање, драматизовање и заоштравање које би
приповедање учинило напетим. Америчке припаднике ове
прозне школе, која укључује тако различите писце као што
су Рејмонд Карвер, Фредерик Бартелми, Боби Ен Мејсон и
Мери Робинсон, духовито називају „намргођеним нећацима
Ернеста Хемингвеја и Рејмонда Чендлера”, чак и „хронича
рима национ
 алног мамурлука”; Џон Барт и Лари Мекафери
сматрају да је од појма минимализам појам „ранохемингвеј
ски неореализам” адекватнији, али су присутни и термини
као што је „други талас постмодерне”.
Средином деветнаестог века, кад почиње формирање тео
ријских теза о краткој причи, као кључне поставке новог
жанра углавном се помињу оне супротне форми романа:
редукција, искључивање, сажимање, сведеност. Кратка
прича је тако била и остала идеално подручје експеримен
та и иновације, најбоље средство промовисања књижевних
гласова са маргине, који су је препознавали и као средство
афирмације и као саставни део уметничког изражавања. И
у двадесетом веку кратка прича је опседнута потребом да
језик учини сугестивним и да тематски бескрај смести на
ограничен простор. Велики број писаца помиње управо ову
прозну форму као релевантан стваралачки изазов, као зах
теван вид уметничке експресије. Дефиниција кратке приче
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углавном подразумева збуњујуће и нескладне именитеље:
флексибилност, статичност, одсуство заплета, али се исто
времено објашњава и терминима Аристотелове поет ике, као
уређена целина. Може да буде савршенство реторике без за
плета, или пак посредовање аутентичног људског искуства
које језички израз ставља у други план. Кратка прича нема
обавезу реалистичности, али акцентовање мимезиса подра
зумева постојање опипљиве спољашње реалности која се
описује, но истовремено и обавезу да њено представљање
буде селективно: подразумева потребу за сажимањем и за
дисциплином у избору детаља и лексике, с циљем да се ви
ше наговести него што се каже. Ова прозна форма предо
чава емоцију, акцију или реакцију, флексибилна је и при
лагодљива како модусу реалистичког приповедања, тако
и излетима у фантастично; међутим, недостатак ширине
и универзалности у тематици надокнађује наглашавањем
елемената фрагментарног, субјективног и лапидарног, што
је приближава поезији. Селективност, сугестивност и суп
тилност као обележја и ефекти кратке приче подразумевају,
прећутно или експлицитно, онтолошки условљено барата
ње тишином. Тишина није знак сиромаштва, недостатка, од
суства или порицања, већ представља одзив и реакцију на
преок рет и промену у приповедном свету, неретко је ту да
подсети на немогућност повезивања различитих светова. То
се чини парадоксалним у односу на концепцију приповеда
ња као посредовања, као превазилажења отпора приче која
крије и значење и накане наратора.
Аутор може изабрати ћутање из разлога који немају везе са
потребом креир ања ефекта неизвесности и двосмислено
сти, али избор тишине, изостављања и прећуткивања увек
је потврда стваралачке слободе и ризика. Амерички теоре
тичар Ихаб Хасан износи тезу да се модерна књижевност
окреће против саме себе и да тежи тишини. По Хасану је
тишина у књижевности једнако што и неспособност да се
адекватно вербално реагује на злочин, но исто је тако из
једначава и са отуђењем: литература која се пише у свету
након страдања у Аушвицу и Хирошими престаје да буде
временска и историјска, а постаје просторна и онтолошка.
Насиље и апокалипса постају огледало савремене имагина
ције. По Хасану, тишина се развија као „метафора једног
новог става који је књижевност изабрала да зауз ме према
себи”, те стога тишину тумачи као вид самоодбране књи
жевности у тренутку кад се суочи са злом. Хасан апокалип
тичку тишину види као начин самоодбране књижевности, и
као њен избор. Но тишину исто тако може писац изабрати
из аисторијске перспективе, као личну поетичку црту, а Ха
сан је тога свестан кад о тишини говори и на микроплану
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појединачног књижевног опуса какви су Бекетов или Хе
мингвејев. Хемингвеј је, исто тако, антиципирао прозу аме
ричког минимализма седамдесетих и осамдесетих година
прошлог века, и радикализовање његове поетике видљиво
је у прози Ен Бити, Рејмонда Карвера, Ричарда Форда, Фре
дерика Бартелмија и Мери Робинсон, као и мање познатих
америчких приповедача. Проза Ен Бити, рецимо, предста
вља свет у ком се чини да нема емотивних суноврата само
зато што су они обавијени пажљиво селектованом тишином;
карактеристична је по минималистичкој економичности из
раза и обележена моралном пасивношћу јунака која понекад
прелази у отупелост и кататонију. Читаоци неретко са отпо
ром реагују на монохромну слику света у којој су протаго
нисти цинични и аутистични, повучени и шкрти на речима,
чији се однос према свету открива више експозицијом и се
лекцијом него дескрипцијом.
У америчкој књижевности, Стивен Крејн, Ернест Хемингвеј
и Шервуд Андерсон брижљивом селекцијом детаља сакри
вали су осећај несигурности пред тајанством света. Хемин
гвејеви јунаци јесу били малореки али и сугестивни, забе
зекнути пред тајнама и опасностима такозваног обичног
живота, слично као ликови Стивена Крејна, а Хемингвеј се
сведеном изразу учио на примеру руске прозе, Чехова и Тур
гењева. Опредељење писца за сажетост и интензитет иници
ра егзистенцијална напетост проистекла из покушаја да се
не буде заточеник сопствене аутобиографије или позајмље
них узора. Препознавање тишине важно је из више разло
га: повратак у интимни простор, понирање у себе немогуће
је док се говори, па је тишина тако и продужени тренутак
усредсређења. Често погрешно сврставан у реалистичке
технике, негде између социјалног реализма, натурализма и
веризма, минимализам отвара неочекивану перспективу но
вог тумачења приповедне прозе – из угла визуелизације при
поведања, где се открива читав низ упечатљивих стратегија
за представљање тренутака кризе, очаја, збуњености и ћута
ња. Потврђени а недовољно истраживани потенцијали ан
глофоног прозног минимализма омогућавају писање прозе
која ће бити само привидно лишена откровења, климакса и
епифаније, али обогаћена визуелним, потпуно несемантич
ким увидом у суштинско устројство ствари. Тематски блок
о минимализму покушаће да дотакне сфере књижевности
и филма, примењене уметности и лингвистике, онлајн ко
муникације и уметничког посредовања. Малорекост и ти
шина неће бити виђени као негативне стратегије, напротив:
управо преко сведености уметничког израза ми долазимо до
мишљења о суштини...
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РТС – Радио Беог рад, Београд
DOI 10.5937/kultura1755192P
УДК 791.071.1 Вилнев Д.
оригиналан научни рад

СТРАТЕГИЈЕ ФИЛМСКОГ
МИНИМАЛИЗМА И
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНО У
НАУЧНОФАНТАСТИЧНОМ
ФИЛМУ ДОЛАЗАК
ДЕНИЈА ВИЛНЕВА
Сажетак: Научна фантастика као филмски жанр неретко при
мењује стратегије минимализма – у елементима као што су нара
тивна структура, одабир планова, покрети камере, композиција
кадра, осветљење и боја, костим и сценографија, и звучна нара
ција, примена минималистичких техника сведочи о трансценден
талном стилу, схваћеном онако како то наводи Пол Шредер се
дамдесетих у својој истоименој студији (иако се она сама не бави
овим жанром). Онтолошка питања која постављају СФ драме
као што су 2001: Одисеја у свемиру Стенлија Кубрика, Соларис
Андреја Тарковског, Сунце Денија Бојла или Гравитација Алфон
са Куарона, у којима напетост лежи у сусрету човека и васионе,
микро и макрокосмоса, и трансцендирању овоземаљске егзистен
ције, уоквирују и филмски наратив Долазак канадског редитеља
Денија Вилнева. Он доследном применом минималистичких стра
тегија води главну јунакињу кроз контакт са ванземаљским би
ћима у домен трансценденталног искуства. Овај рад износи те
стратегије које се у медију филма наслањају на минималистичке
поступке аутора у ликовним уметностима (Френк Стела, Барнет
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Њумен, Марк Ротко) као и на поступке минимализма у музици
кроз дизајн звука и оригинални soundtrack.
Кључне речи: филм, минимализам, трансценденција, трансцен
дентални стил, научна фантастика, стазис

Уводна разматрања
Узвишено мора бити једноставно, лепо може бити украшено и
накићено.1
Имануел Кант

О минимализму и минималистичким стратегијама у игра
ном филму изненађујуће је мало писано како у англосаксон
ској и франкофоној литератури тако и у домаћој и регио
налној филмској критици, есејистици и теор ији. Можда би
смо део оправдања могли наћи у незгодама у вези са самим
термином – књижевни теоретичари, попут рецимо, Ким А.
Херцингер (Kim А. Herzinger) запажају да минимализам и
није прикладан термин и да би било корисно заменити га
нечим „одговарајуће описним, нечим што не произилази из
сликарства, вајарства, архитектуре или музике”2, тако да би
смо сличну потребу за дефинисањем минимализма могли
применити и на филм као уметност. У том смислу, можда би
прецизније било говорити о минималистичким стратегијама
или стратегијама минимализма у уметничким формама, у
овом случају, у наративном филму. Овај рад настоји да, ода
биром филмског остварења Долазак (Arrival) из ноторног
low brow жанра као што је научна фантастика (и то остваре
ња продуцираног у Холивуду), осветли дистинктну ауторску
праксу редитеља средње генерације, Денија Вилнева (Denis
Villeneuv e), који управо стратегијама минимализма тран
сцендира филм као производ, филм као индустрију и popcorn хит узносећи га у готово арт филм достојан традиције
европског ауторског филма.
Минимализам у филму као аудиов изуелној уметности под
једнако се наслања како на стратегије минимализма у књи
жевности тако и на минимализам у ликовним уметностима,
као и на минимализам у музици. У том смислу, када у грани
цама књижевних приповедних модела и структури мотива
посматрамо карактеризацију ликова и драмске сукобе, гово
рили бисмо о минималистичком филму као уметничком делу
где можемо запазити оно што је најближе „хемингвејевској
1 Kant, I. (2002) O lepom i uzvišenom, Nova Pazova: Bonart, str. 18.
2 Herzinger, K. А. (1985) Introduction: On the New Fiction, Mississippi Revi
ew, 14(1/2), 17. 7. 2017; http://www.jstor.org/stable/20115378, p. 9.
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редукцији израза и чеховљевској економији приповедања”
и „синтаксичкој и мотивској редукцији”3. Са друге стране,
гледе визуелног израза, у питању би било дело које је лише
но „декоративних детаља, у коме је наглашена геометрија
а избегнута је експресивна техника”4. Звук и тон на филму
такође се могу испостављати минималистичким техника
ма и бити засновани на минималистичким принципима –
тишина, репетитивне фразе, рестрикција хармоније, или пак
звук снимљен на самом сету као документаристичка, орган
ска белешка.
Декаду шездесетих година прошлог века у сликарству и ва
јарству обележио је правац Минимализам (који се наводи
управо великим словом). Временски са њим коинцидира и
филмски минимализам – 1963. године. Енди Ворхол (Andy
Warhol) „режира” филм Спавање (Sleep) у трајању од 6 сати
који приказује Џона Ђорна (John Giorno) како спава. Култ
ни експериментални филм у трајању од 45 минута Таласна
дужина (Wavelength) Мајкла Сноуа (Michael Snow) из 1967.
сниман је статичном камером у ентеријеру једног стана у
коме аутор користи једино технику зумирања. Међутим,
ово су експериментални ненаративни филмови, док игра
ни филм (филм фикције) минималистичка средства користи
на другачије начине – путем свођења, редукције визуелне и
вербалне нарације.
Сам минимализам у филмској уметности можемо лоцирати
још раније – како наводи ауторка Сабина Хенсген (Sabine
Hänsgen) „развој минималистичких пракси на филму почео
је након Другог светског рата када је модерни филм који од
ражава сопствену темпоралност заменио класични филм
радње”5. Од тада, минимализам на филму је подразумевао
опусе аутора као што су Роберт Бресон (Robert Bresson), Ја
суђиро Озу (Yаsugiro Ozu), Карл Дрејер (Carl Dreyer), Ми
келанђело Антониони (Michеlangelo Antonioni), Ингмар
Бергман (Ingmar Bergman), Андреј Тарковски (Андрей Тар
ковский), Стенли Кубрик (Stanley Kubrick) а у новије време
европских и независних америчких редитеља као што су Бе
ла Тар (Bela Tarr) Александар Сокуров, Андреј Звјагињцев
(Андрей Звягинцев), браћа Дарден (Dardenne), Кен Лоуч
3 Гордић Петковић, В. (2011) Минималистички израз и визуелизација
нарације у савременој англофоној прози, Годишњак Филозофског фа
култета у Новом Саду, књ. 36, Нови Сад: Филозофски факултет, стр.
217–220.
4 Strickland, E. (1993) Minimalism: Origins, Bloomington: Indiana UP, p. 6.
5 Hänsgen, S. Sokurov’s Cinematic Minimalism, in: The Cinema of Alexan
der Sokurov, eds. Beumers, B. and Condee, N. (2011) London/ NY: N. I. B.
Tauris, p. 43
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(Ken Loach), Џим Џармуш (Jim Jarmusch), Аки Каурисмаки
(Aki Kaurismäki), Гас ван Сант (Gus van Sant), као и редите
ља савременог таласа Румунског филма – Кристијан Мун
ђију (Cristian Mungiu), Кристи Пују (Cristi Puiu), Корнелију
Порумбоју (Corneliu Porumboiu). Иако жанровски (мелодра
ма, социјална драма, психолошки трилер, СФ) и тематски
посве различити, за опусе поменутих редитеља јесте карак
теристична употреба дугих кадрова, једноставност запле
та, документаристичко бележење стварности (минималне
интервенције на плану сценографије и костима) или пак
хипер-стилизујући одмак од реалности, сведеност глумач
ког израза, а за многе је карактеристична и „тенденција суб
верзије” основне одлике филма а то је покрет, успоравање
филмских слика, утисак спорости која се постиже „ограни
чавањем резова у корист дугих, непрекидних кадрова, огра
ничење покрета камере као и ограничење покрета ликова у
сведеној драмској композицији”; такође „филмски медиј ов
де има сврху контемплативног ангажмана”6. У екстремним
случајевима (Бергман, Тарковски, Сокуров), како Хенгсено
ва наводи, „процес успоравања филмских слика повезан је
са редукцијом сложености наратива – упрошћавањем струк
туре заплета које се граничи са бездогађајношћу”7. Неки те
оретичари као што је Андраш Балинт Ковач (Andras Balint
Kovacs) налазе да је минимализам на филму карактеристи
чан за рани модерни период филмске уметност а одликује
га „системска редукција експресивних елемената у датом
облику”8. Семантичко богатство се на тај начин успоста
вља систематичном варијацијом мотива а не експресивном
снагом мотива и појачањем емоцион
 алних ефеката.
Минимализам у уметности одбацује сваки облик редун
дантности и уопштено представља „стилистичку сведеност
у уметностима”9. Питање минималистичких техника и стра
тегија свакако је питање стила, а када говоримо о филмском
стилу, он према Дејвиду Бордвелу (David Bordwell), филм
ском теоретичару конструктивистичке оријентације, пред
ставља „суставну и истакнуту упорабу техника филмског
медија у неком филму” – технике подразумевају мизансцен
(инсценацију, светло, глуму и сценографију), технике ка
дрирања, покрете камере, монтажу и звук, а сам „стил је (...)
текстура филмских слика и звукова, посљедица редатељева

6 Исто, стр. 44.
7 Исто, стр. 46.
8 Kovacs, A. B. (2007) Screen ing Modernism: European Art Cinema 19501980, Chicago: Chicago UP, p. 140.
9 Strickland, E. нав. дело, стр. 6.
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избора у одређеним повјесним околностима”10. Такође, мо
жемо прецизирати и „меки стил осветљења”, „стил дугог ка
дра” или „стил дубинског фокуса”11.
Сузан Зонтаг (Susan Sontag) у есеју Естетика тишине
(Aesthetiсs оf Silence) примећује да уметност која приме
њује стратегије огољавања, осиромашења, сведености и
редукције заправо носи ултимативну амбицију, „жељу да
се досегне ослобођена, огромна и свеук упна свесност Бо
га”12. Иако „више није исповест, уметност је више но икад
искупљење, вежба аскетизма”.13 Минимализам, дакле, ин
тервенцијама на форми директно посеже за пољем духов
ности. Поједини филмски аутори користе технике и страте
гије минимализма (које недвосмислено укључују и аскетски
приступ) да би постигли код гледаоца посебан вид искуства,
а то је трансцендентно искуство. Оно надилази свакоднев
но, чулно искуство. Овај појам може подразумевати Тран
сцендентно као Свето, може подразумевати нешто што је
трансцендентално онако како Мирча Елијаде поим
 а хи
јерофанију, односно манифестацију Светог, а такође може
подразумевати трансценденцију као човеково религиозно
искуство. У својој студији Трансцендентални стил на фил
му: Озу, Бресон, Дрејер (Transcendental Style in Film: Ozu,
Bresson, Dreyer), филмски сценариста, редитељ и теорети
чар филма, Пол Шредер (Paul Schrader), проматра трансцен
денталну уметност односно уметност која „одражава Тран
сцендентно у људском огледалу” чија је функција у томе да
„изражава Свето по себи (Трансцендентно) а не да изражава
или илуструје света осећања”14. Како Шредер наводи, тран
сцендентални стил „није инхерентно трансценденталан или
религиозан, већ представља начин (тао, у најширем сми
слу тог појма) приближавања Трансцендентном”15. Шредер
наглашава атрибуте неизрецивости и невидљивости који
ма овај стил тежи коришћењем темпоралних средстава као
што су углови камере, дијалог и монтажа, док теме филмова
трансценденталног стила уопште не морају бити религио
зне. Сам трансцендентални стил на филму Шредер одређу
је као „општу амблематичну филмску форму која изражава
Трансцендентно” и која „увећава мистерију егзистенције и
10 Bordwell, D. (2005) O povijesti filmskog stila, prevod sa engleskog Mirela
Škarica, Cambridge/ Zagreb: Harvard UP/ Hrvatski filmski savez, str. 22.
11 Kovacs, A. B. нав. дело, стр. 51.
12 Sontag, S. (1993) Styles of Radical Will, NY: Picador US, p. 12
13 Исто, стр. 6.
14 Schrader, P. (1972) Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer,
Berkeley: Da Capo Press, pp. 6-7.
15 Исто, стр. 3.
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одбацује конвенционалне интерпретације стварности”; та
кође, трансцендентални стил „бира ирационализам уместо
рацион
 ализма, репетицију уместо варијације, свето уместо
профаног, божанско уместо људског, интелектуални реали
зам уместо оптичког реализма, дводимензионални поглед
уместо тродимензионалног”; важно је нагласити да су еле
менти као што је заплет, глумачка интерпетација, камера,
музика, дијалог, монтажа, „неекспресивни” и „редуковани
на ниво стазиса” односно минимума активности – „попут
мисе, трансцендентални стил преображава искуство у ри
туал који се понавља”16. Шредер указује на то да трансцен
дентална уметност показује јасну хијерархију богатих и
издашних средстава (меке линије, тродимензион
 алност, ре
алистичко портретисање), насупрот сведених (апстракција,
дводимензионалност, ригидност), у корист ових потоњих.
Стазис представља крајњу инстанцу сведених средстава.
Међутим, не може се занемарити употреба издашних сред
става јер се тиме одржава заинтересованост публике и тек
тако могу доћи до изражаја сведена средства. Конфликт
издашног и сведеног дешава се у самом протагонисти ко
ји је особа са људским, физичким карактеристикама али се
понаша по моделу сведености, хладне стилизације.
Ова Шредерова запажања готово у потпуности можемо
применити на изражајна средства која користи редитељ Де
ни Вилнев (Denis Villeneuve) у филмском наративу чија је
протагонисткиња егземплар поменутог конфликта.

Спровођење стратегија минимализма на 
примеру филма Долазак Денија Вилнева
Оно чиме ћеш привући пажњу индиферентног ока и уха је чистоћа
и прецизност.17
Роберт Бресон

Долазак (Arrival) из 2016. године је први научнофантастич
ни играни филм канадског франкофоног редитеља Денија
Вилнева са скорашњом холивудском репутацијом, који се
до сада окушавао у драмама (Олуја/ Maelström; Пожари/ In
cendies), психолошким трилерима (Непријатељ/ Enemy) и
акционим трилерима (Заточеници/ Prisoners; Сикарио/ Si
cario). Засигурно је да му је овај филм отворио врата ка ре
жији сиквела култног Истребљивача (Bladerunner) Ридлија
Скота (Ridley Scott) – Истребљивач 2049, чија се премијера
16 Исто, стр. 9-11.
17 Bresson, R. (1977) Notes on Cinematography, translated by Jonathan Griffin,
NY: Urizen Books, p. 50.
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очекује крајем 2017. године. Филмска прича Долазак нај
већим делом представља камерни СФ који се наслања на
онтолошка питања филмских адаптација као што су, ре
цимо, 2001: Одисеја у свемиру Стенлија Кубрика (2001: A
Space Odyssey / Stanley Kubrick) из 1968. или Соларис Ан
дреја Тарковског (Солярис / Андрей Тарковский) из 1972.
и оригиналних филмских прича: Амбис Џејмса Камерона
(Abyss / James Cameron), из 1989., Сунце Денија Бојла (Sun
shine / Danny Boyle) из 2007., Месец Данкана Џоуса (Moon/
Dunkan Jones) из 2009. или Гравитација Алфонса Куарона
(Gravity / Alfonso Cuarón) из 2013. године. Иако их дели го
тово пет деценија, за ове примере филмске научне фанта
стике карактеристичан је спорији темпо (са изузетком Ам
биса који има елементе акционог филма), контемплативне
секвенце, камерни израз, сведени мизансцен, контрастрира
ње крупних планова и тотала, минималистичка сценографи
ја, а на делу је моделовање унутарњег света протагонисте,
драма је у сусрету човека и васионе, микро и макрокосмоса,
трансцендирању овоземаљске егзистенције.
Након уводних кадрова-секвенци Доласка праћених voic eoverom главне јунакиње, лингвисткиње Лујзе Бенкс (у ту
мачењу Ејми Адамс/ Аmy Аdams) у којима се млада жена
игра са својом ћерком у сновиђајној атмосфери, успоставља
се наративна садашњост филма, тренутак доласка 12 све
мирских бродова ванземаљаца на Земљу. Време радње није
прецизно дефинисано али је сугерисана садашња временска
инстанца, а не далека будућност. Лујза је професорка лин
гвистике коју пуковник америчке војске, Вебер (Форест Ви
такер/ Forest Whitaker), позива да растумачи аудио-белешке
говора ванземаљаца из летилице која лебди над локацијом у
Монтани. Лујза се придружује војном тиму у коме је и тео
ријски физичар Јан (Џереми Ренер/ Jeremy Renner) и улази
у необичан свемирски брод, налик џиновском облутку од
црне седиментне стене. Тим успоставља комуникацију са
два ванземаљска бића, хептапода, налик хоботницама, али
са 7 пипака. У серији сусрета, Лујза открива да се говорни
и писани језик хептапода разликују, а основ комуникације
је управо писани језик – скуп семаграма18 које хептаподи
исписују на стакленој површини мастилом, у облику кру
гова. Тренутак кризе представља погрешно протумачени
18 У новели, јунакиња Лујза Бенкс каже да семасиографско писање прено
си значење које није везано за говорни језик, односно „нема никакве ве
зе између његових компоненти и било ког појединог гласа (...) Оно има
сопствени систем правила за грађење реченице, попут визуелне синтак
се која нема никакве везе за синтаксом њиховог говорног језика.”; Ви
дети у: Ćang, T. (2016) Priča tvog života, u: Priče tvog života, prevod sa
engleskog Goran Skrobonja, Beog rad: Book, str. 107.
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одговор хептапода да су на Земљу дошли да би донели
оружје – лидери светских земаља тренутно заузимају бор
бени став и спремају напад на свемирске бродове. Међутим,
није у питању оружје, већ оруђе, а заправо дар Земљанима,
специфичан хептаподски нелинеарни језик који је у потпу
ности једино Лујза успела да одгонетне, језик који омогу
ћава истовремено поимање и прошлости, и садашњости и
будућности. Захваљујући том дару који је добила у сусрету
са хептаподима, Лујзи полази за руком да спречи глобалну
катастрофу и напад на ванземаљске бродове комуницира
јући на мандаринском језику са кинеским генералом који
обус тавља војне акције. На личном плану, научивши језик
хептапода, Лујза успева да види и своју будућност – све сце
не које делују као субјективни Лујзини флешбекови – одра
стање са ћерком и њена рана смрт – заправо нису део про
шлости, него будућности. Они су флешфорвард онога што
тек долази – Лујза ће, иако поседује знање да ће имати ћерку
која ће се разболети од непознате болести и умрети, свесно
ући у однос са физичаром Јаном и родиће ћерку Хану, не
желевши да се лиши радости родитељства, макар и трагич
ног. Филмска прича представља прилично верну адаптаци
ју19 књижевног предлошка аутора Теда Ћанга (Chiang), СФ
новеле Прича твог живота (The Story of Your Life) из 1998.
(награђене престижном америчком годишњом књижевном
наградом „Небула”) у којој се у монтажним поступцима не
линеарног наратива такође преплићу наративна садашњост
и наративна будућност. У филмској пак, дијегези, наратив
на будућност само се чини као наративна прошлост обојена
носталгичним нотама, док је у прозном делу због природе
самог језика, граматике и синтаксе, експлицирано будуће
време.20
Оно што овај филм чини минималистичким на плану фор
ме јесу минималистичка стилска средства и интервенције
у структури нарације, одабиру планова и покрета камере,
композиција кадра, осветљење и употреба боје у филмској
фотографији, костим и звучна нарација (дијегетички и не
дијегетични звук). Форма минимализма недри атмосферу
трансценденталног искуства кроз сусрет човека и не/над
земаљског ентитета, једног облика божанског.

19 Аутор сценарија је Ерик Хајсерер (Eric Heisserer), који је сценаристички
потписао и СФ филм Створ/ The Thing из 2011., приквел култног Кар
пентеровог (Ј. Carpenter ) Створа из 1982.
20 “Биће то у кући у Улици Белмонт. Доживећу да видим како се незнанци
усељавају у обе куће: ону у којој си зачета и ону у којој си одрасла. Твој
тата и ја ћемо прву продати неколико година по твом доласку. Ја ћу дру
гу продати убрзо пошто одеш.” – видети у: Ćang, T. nav.delo, str. 92.
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Наративна структура
Наративна садашњост (сусрет са хептаподима и тумачење
њиховог језика) је у трајању од неколико недеља, а нара
тивна будућност (рођење, одрастање и смрт Лујзине кћери)
траје неколико година. Преплет две временске равни и не
линеарна наративна структура наизглед одударају од стра
тегије минимализма у нарацији, међутим, сугерисана је си
метрија у којој је почетак исто што и крај, у којој простор
– време није линеарно већ је кружно и поима се као син
гуларитет, тачка21 (sic!) бескрајне густине и закривљеност
простор-времена, стање у коме престају да важе закони фи
зике. Сажимање, свођење на тачку која у себи садржи све
временост и свепросторност указује на минимализам који
није формалне већ је метафизичке, онтолошке природе – су
срет са (и постајање) Једним, Бићем, Сопством. Све сцене
флешфорварда уметнуте у главни наративни ток делују као
флешбек до пред сам крај када Лујза у финалном сусрету са
хептаподом схвата да је дете које се јавља у њеним визија
ма заправо дете које ће (се) тек родити. Та суптилна реди
тељева игра са прошлошћу/будућношћу сугерише разарање
линеарне темпоралне структуре а тако и наратива – он није
секвенцијални низ већ низ фрагментарних догађаја. Чак и
Лујза, као интрадијегетички наратор22 у уводној сцени фин
гираног флешбека каже: „Више нисам сигурна да верујем
у почетке и крајеве”. Парадоксалан чак и делује тренутак у
коме Лујза, други и последњи пут као наратор, говори ћерки
(којој? оној из прошлости, као сећања, или будућности? или
можемо рећи – из сећања на сопствену будућност): „Ово је
тренутак у коме твоја прича почиње” – то је тренутак након
последњег сусрета са хептаподима и епифаније, тренутак
када схвата да ће управо са Јаном родити дете.

Одабир планова, покрети камере и 
композиција кадра
Редитељ Дени Вилнев инсистира на контрастирању тотала у
екстеријеру (призорима на терену где се налази лебдећи све
мирски брод окружен војном базом и инжењеријом) са тота
лима у ентеријеру свемирског брода (који су камерни) а по
себно са крупним плановима протагониста, нарочито Лујзе.
Тотала у екстеријеру је далеко мање, они су динамични у
смислу мизансцена и кретања у самом кадру, док су тотали,
средњи планови и крупни планови у ентеријеру брода до
минантни, и они су статични. Они на известан начин као да
21 Ова тачка заправо припада црној рупи.
22 Наратор који долази из света дијегезе / филмске приче.
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заус тављају, суспендују време. Камера је ретко субјективна,
далеко чешће је објективна али контемплативна. Најчешће
је Лујза сликана у крупном плану – у сновиђајним сценама
са дететом, у сценама на универзитету, а нарочито у сценама
контакта – њено лице доминира и када се крије испод за
штитне кациге и када је гологлава, како би непосредније осе
тила контакт. Посебно је индикативна игра симетрије и аси
метрије у композицији кадрова унутар свемирског брода –
са једне стране, у првом сусрету са ванземаљским бићима,
тим Земљана је строго визуелно наглашен и одвојен, а од
посебног је значаја присуство празног, брисаног простора.

Слика 1 Научни тим у унутрашњости свемирског брода23

Тај простор с почетка као да гута људску фигуру, која се у
њему губи попут Јоне у утроби кита. Блештеће бели право
уганик светла (односно стакла иза кога се налазе хептаподи)
као квалитативно обрнута црна рупа и обрнути Маљевичев
црни квадрат на белој позадини, гравитационо али и хипно
тички привлачи људске фигуре које се крећу по црној и тамносивој површини. Најпре је сликан као усамљени извор све
тлости у контрасту са тамном позадином, симетрично, а
потом у односу на људску фигуру – тада је сликан широ
коуг аним објективом којим се постиже дубинска оштрина.
Симетрија је приметна и у кадровима у којима лик (Лујза)
или оба лика (Лујза и Јан) стоје испред стакла иза кога су
два хептапода. Људи су најчешће сликани с леђа а хептапо
ди увек фронтално, осим у једном једином кадру у финал
ној сцени сусрета Лујзе са преживелим хептаподом, који је
сликан с леђа.
Тренутак Лујзиног финалног силаска у антигравитаци
оно поље лебдећег свемирског брода камера прати у slow
motion техници – то је управо тренутак минимума кретања
23 Све фотографије које представљају кадрове из филма Долазак преузете
су са сајта Internet Movie Database http://www.imdb.com/title/tt2543164/
mediaindex?ref_=tt_ov_mi_sm
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и активности, тренутак стазиса, након кога ће уследити и
Лујзина епифанија, спознаја да визије представљају њену
будућност и да је могуће кретати се дуж временске осе у
свим смеровима.

Слика 2 Јунакиња Лујза у тренутку епифаније

Осветљење и боја

У сценама у унутрашњости брода, директор фотографије
Бредфорд Јанг (Bradford Young), опредељује се за монохро
матски колорит и за камеру тзв. ниског кључа (low kеy) у ко
ме доминирају тамније боје и штуро осветљење како би се
дочарала драматичност сцена и њихова ванвременост. Игра
светла и сенки и техника chiaroscuro, карактеристична за Ре
несансу и религиозне теме, такође је присутна како би се
постигао тај ефекат трансценденталног.

Слика 3 Лујза у свом последњем сусрету са хептаподом

Лујза је пре-експонирана (преосветљена) када се нађе лицем
у лице са стакленим екраном иза кога су хептаподи. Како се
сама филмска прича ближи кулминацији, односно тренутку
епифаније и јунакињине спознаје да је докучила сопстве
ну будућност овладавши језиком хептапода, фотографија се
ближи монохроматској, сивој. Лујзино заштитно одело јарко
наранџасте боје, а такође и њена риђа коса, постају млеч
но-сиви. Доминирају, дакле, нијансе сивог. Минималистич
ка употреба оваквих боја и осветљења у филмској фотогра
фији цитира платна великог формата сликара апстрактног
експресионизма и минимализма: црно-сиве геометризоване
слике Френка Стеле (Frank Stella) – емајл на платну Брак
Разума и Прљавштине (A Marriage of Reason and Squalor II)
из 1959, затим црно-сиве и нараџасто-зелене слике Марка
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Ротка (Mark Rothko) – Без назива: Црно на сивом (Untitled:
Black on Grey) из 1969. и Зелено и наранџасто на црвеном
(Green and Tangerine on Red) из 1956. године које су ком
позицион
 о сачињене од по два велика хоризонтална црна и
сива односно сиво-зелена и наранџаста правоугаоника, а та
кође и део опуса Ада (Адолфа) Рајнхарта (Ad Reinhardt) по
знатог по серијама „црних слика” из шездесетих година, јед
ноставних платна обојених у црно (и готово црно). Конач
но, у контексту помињаног Шредеровог трансценденталног
стила на филму, немогуће је пренебрегнути и јасне визуелне
референце на стваралаштво још једног од кључних сликара
апстрактног експресионизма а то је Барнет Њумен (Barnett
Newman), посебно на његову чувену минималистичку сери
ју под називом Станице до Крста: Зашто си ме оставио?
(Stations of the Cross: Lema Sabachtani?) у периоду од 1958.
до 1966. године.
Како ауторка Валери Хелштајн (Valerie Helstein) подсећа,
није само у питању Исусово страдање с којим се неко суоча
ва путем Станица до Крста (Via Dolorosa), већ како је и сам
Њумен (који није био религиозан у традиционалном сми
слу) нагласио, то је „’страдање сваког човека: страдање које
је појединачно, непрекидно, незаустављиво, одлучно – свет
без краја’” не издвајајући „Христово појединачно искуство
кроз традицион
 ални наратив Станица већ користећи га да
би истакао чињеницу да свака особа страда и умире, да смо
у нашој посебности (не може се умирати туђом смрћу) сви
повезани том судбином, и раздвојени и заједно”.24 Искусив
ши будуће рођење и смрт сопственог детета, Лујза у тренут
ку епифаније доживљава истовремено и бол и радост, спо
знају симетрије рођења и смрти. Њуменова платна из овог
циклуса представљају тамно-сиве и црне линијске облике
на светлој површини, који на моменте прелазе у расплину
те структуре, док у филму Долазак ту расплинутост подра
жава специфично мастило хептапода које се непрекидно
морфингује у процесу комуникације ванземаљаца са Лујзом.

Слика 4 Семасиографско писмо ванземаљаца хептапода
24 Helstein, V. and Barnett, N. (2014) The Stations of the Cross: Lema Sabac
htani, in: Conversations: An Online Journal of the Center for the Study of
Material and Visual Cultures of Religion, 15. 7. 2017; http://mavcor.yale.
edu/conversations/object-narratives/barnett-newman-stations-cross-lema-sa
bachtani
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Слика 5 Барнет Њумен, Без наслова, 194625

Визуелна структура којој редитељ Дени Вилнев тежи јесте
управо структура онога што Барнет Њумен назива плазма
тичним – плазматични облици (насупрот пластичним у ко
јима доминира богатство боје или неког другог квалитета)
су они који покрећу „новог сликара” – боја, линија, облик и
простор су елементи који артикулишу његову мисао, и ње
га интересује тема самог уметничког дела (пејзаж, портрет,
механички облик, итд...) а не декоративна природа нпр. об
лика.26 И Вилнев, као и Њуменов „нови сликар”, посеже за
плазматичним визуелним изразом на филму – сви видљиви
облици – седиментна структура унутрашњости свемирског
брода, правоугаони отвор светлости, јајолики монолит
ни облик свемирског брода, кружни семаграми које испи
сује хептаподи, сива, црна, бела, наранџаста боја – стапају
се у својеврсну „менталну плазму”27 у којој облици у боје
дејствују попут симбола.

25 Преуз ето са https://www.artsy.net/artist/barnett-newman
26 „У нашој западно-европској култури”, наводи Њумен, „декоративно
(оно што желим назвати пластичним елементима) и филозофско (оно
што желим назвати плазматичним елементима) се преклапају”. Нови
сликар (уметник) овладао је пластичним средствима уметности, „гра
матиком уметности”, он познаје и „моћне форме”, „богатство боја”, „уз
будљиву атмосферу” и све оно што подразумева „квалитет” али осећа
да се пластични односно декоративни аспекте његове уметности мора
ју трансцендирати – „истина није питање личне задовољштине, приказ
емоцион
 алног искуства; истина је потрага за скривеним значењима жи
вота”. Стога придев плазматични подразумева стварање облика који из
ражавају апстрактну мисао, опипљиве симболе концепта. Плазматично
је, иначе, прирођено такозваној „примитивној” уметности – видети у:
Newman, B. (1990) Selected Writings, Berkeley/LA: University of Califor
nia Press, pp. 144-145.
27 Исто, стр. 141.
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Костим
Лујзина одећа је сведена, готово монохроматска, десатури
саних боја. Једино што одскаче је вибрантни наранџасти ко
стим, односно заштитно одело са кацигом.
Симболика наранџасте боје је вишезначна а понајпре се на
води као „откровење божанске љубави” будући да је при
сутна, рецимо, у одежди будистичких монаха или пак у ве
лурним крстовима витезова реда Светог Духа и генерално
се сматра „симболом вере”28. Када Лујза заједно са истра
живачким тимом улази у свемирски брод, група Земљана
наликује ходочасницима у одежди боје шафрана, а када
јунакиња са себе свлачи наранџасто заштитно одело и ка
цигу, она остаје у белом, огољена, спремна на контакт са
мистериозним бићима иза екрана.

Слика 6 Лујза у контакту са млечним екраном
иза кога су хептаподи

Сценографија

Принцип минималистичких стратегија у сценографији
присутан је доминантно у ентеријеру – од Лујзиног стана
сведеног ентеријера са погледом на језеро, преко хладне
сценографије у слушаон
 ици универзитета па све до унутра
шњости свемирског брода која сугерише празнину и грави
тацион
 о привлачење. Екран односно екранска правоуг аон
а
структура је доминантна и она је репетитивна – велики ста
клени прозори и врата у Лујзином стану, телевизијски екран
у слушаон
 ици и преградни екран иза кога се у свемирском
броду налазе хептаподи. Једноставност форме одсликава и
сам модел свемирског брода који је јајоликог облика, али ма
сивне и монолитне структуре. Са једне стране, та јајоликост
упућује на тајну коју свемирски брод носи, на откривање

28 Видети у: Chevalier, J. and Gheerbrant, A. (1997) Dictionair e des symboles,
Paris: Robert Laffont, p. 708.
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суштине постојања, контакт са почетком и Постањем (ab
ovo) и крајем који се сустичу у једном, у кружници.

Слика 7 Јајолика монолитна структура лебдећег ванземаљског
свемирског брода над Монтаном

Са друге стране, та форма се свакако позива и на амблема
тични монолит из Кларкове (A. Clark) и Кубрикове Одисеје
као „агенс еволуције, њен надзорник, нека врста путоказа
људском напретку”.29

Звучна нарација
Редитељ звучно контрастира тренутак доласка ванземаљ
ских бродова са тренутком директног контакта протагони
ста и ванземаљаца. Информатички шум који креирају зво
њаве смарт телефона Лујзиних студената, телевизијски
пренос, звук звона за узбуну на универзитету, звук војних
хеликоптера и млазњака – све то имплодира у тишину при
ликом уласка у свемирски брод а затим лагано та тишина
постаје бруј. Звук који се том приликом чује наликује интраутералној звучној кулиси, оној коју фетус може чути у уте
русу у утроби мајке. То понирање јунака у унутрашњост
свемирског брода звучно подражава и сугерише пренатал
но стање. Дизајнер звука, Дејв Вајтхед (Dave Whitehead),
употребио је дисонантни интервал – малу секунду и кварту,
које продукује дувачки инструмент новозеландских урође
ника, Маора, као звук који емитују хептаподи у тим трену
цима контакта људи и ванземаљаца. Сама филмска музика,
soundtrack, коју је компоновао исландски композитор Јохан
Јохансон (Jóhann Jóhannsson) заснована је на вокалима (хор
ским и соло) – коришћењем „гласа као водећег инструмен
та у филму који се примарно тиче језика и комуникације”
а сами извођачи производе „углавном самогласнике без не
ког одређеног значаја, и то звучи као језик који је у стадију
му лаганог формирања.”30 Репетитивни ритмички музички
29 Denijels, D. (1969) 2001: novi mit, Filmske sveske br. 9, godina II, Beograd:
Institut za film, str. 578.
30 Calvario, L. ‘Arrival’ Score: Listen to Jóhann Jóhannsson’s Moving Com
positions, 11. novembar 2016., 15. jul 2017; http://www.indiew
 ire.co
m/2016/11/arrival-soundtrack-listen-johann-johannsson-score-1201745666/
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патерни, staccato вокали, ефекат дрона (држаног базичног
тона) који упућује на архаичне, готово пре-егзистентне об
лике, доприносе атмосфери трансцендентног путовања ју
нака. Прибегавање оваквим сведеним музичким фразама
и темама наслања се свакако и на чувену минималистичку
музичку тему, дурски мотив из Спилберговог (Steven Spiel
berg) остварења Блиски сусрети треће врсте (Close Encoun
ters of the Third Kind) која се састоји од свега пет тонова који
су основ комуникације са ванземаљском расом.

Закључак
Сви елементи филма Долазак – наративна структура, одабир
планова, покрети камере, композиција кадра, осветљење и
боја, костим и сценографија, и звучна нарација – својим
минималистичким формама јесу у служби путовања глав
не јунакиње, њене трајекторије трансценденције и њеног
трансценденталног искуства и спознаје. То је истовреме
но и екстатично искуство. Редитељ Дени Вилнев доследно
спроводи стратегије минимализма доминантно кроз визуел
ни али и кроз аудитивни регистар, доводећи филмску причу
у тренутку кулминације у ниво стазиса – кулминација није
експлозија већ имплозија, тренутак безвремености и свевре
мености, успорен – боја бледи, лице је у крупном плану, у
екстази, у додиру са божанским ентитетом. Улазак у труп
свемирског брода је и силазак у порођајни канал – гледа
лац је, баш као и протагонисткиња, хипнотички увучен у
сиву измаглицу, у звучној опни брујања и дронова, доведен
до граница свог физичког тела. Иако делује у оквиру холи
вудске индустрије, Вилнев несумљиво носи ауторски руко
пис који се опире синтагми „биоскопски филм” – он нуди
превазилажење улоге конзумента потрошне робе, филма као
производа, и то узнемирујућим питањима (о) човечанству –
„Због чега су они овде?”31 , шта човек може открити о себи,
о својим границама у простору и времену, и коначно, шта је
у таквом просторвремену питање слободне воље.
Филм као уметност и као медиј носи „ризик презасићења
чула” стога су посебно значајни они филмски текстови ко
ји одударају од овакве формуле отварајући гледаоцу тексту
ални простор „лаганим темпом, својим кинематографским
и наративним минимализмом, да би се одједном суочио са
фрагментацијом и позивом да учествује у потенцијалној
реконструкцији фрагмената”.32
31 Питање исписано на плакату филма Долазак.
32 Phillips, T. (2013) The Subject Of Minimalism: On Aesthetic, Agency and
Becoming, NY: Palgrave Macmillan, p. 8.
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Долазак Денија Вилнева засигурно спада у ред таквих
филмских текстова.
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STRATEGIES OF FILM MINIMALISM AND THE
TRANSCENDENТAL IN THE SCIENCE FICTION FILM
ARRIVAL BY DENIS VILLENEUVE
Abstract
Science fiction as a film genre often employs strategies of minimalism
– through elements such as narrative structure, shots, camera angles,
camera movement, composition, lighting, colour, costume, set
design and sound narration. The minimalistic technique manifests
transcendental style – the way Paul Schrader uses this term in his study
Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer (although it doesn’t
cover this genre). This technique involves the principle of reduction in
all possible forms, as well as repetition, abandoning decorative details
and expressive techniques, conveying the film narrative to a stasis –
a point where sparse means collide. Ontological query posed by SF
dramas such as Kubrick’s 2001: A Space Odyssey, Tarkovsky’s Solaris,
Danny Boyle’s Sunshine, Alfonso Cuarón’s Gravity, where suspense
derives from human contact with the Universe and from transcendence
of earthly existence, also frames the film narrative Arrival directed
by a Canadian filmmaker Denis Villeneuve. Consistently executing
minimalistic strategies, Villeneuve guides his female protagonist
through contact with extra-terrestrial beings into the sphere of
transcendental experience. This paper interprets those strategies in a
film medium which follow minimalistic practices of painters and visual
artists (Frank Stella, Barnett Newman, Mark Rothko and similar) as well
as techniques of music minimalism through sound design and original
soundtrack. The protagonist’s contact with heptapods (extra-terrestrials
with seven limbs) not only results in deciphering their written language
but in her own epiphany: going through transcendental experience
she is given a gift of foreseeing her future and making life changing
decisions.
Key words: film, minimalism, transcendence, transcendental style,
science fiction, stasis
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МИНИМАЛИЗАМ У КРАТКИМ
ПРИЧАМА ЕН БИТИ:
КАО СТАКЛО
Сажетак: Рад се бави представљањем карактеристика приповед
не поетике која се у Америци јавила осамдесетих година прошлог
века и која се назива минимализмом, испитујући ове карактери
стике у краткој прози Ен Бити генерално, као и посебно –  на при
меру кратке приче Као стакло. Анализом се долази до закључка да
се главна обележја приповедања Битијеве поклапају са типичним
карактеристикама минимализма, а то су у првом реду једностав
ност у структури реченице, оскудност мотива и вокабулара, ма
ли број ликова и одсуство класичних елемената приповедања као
што су заплет и дескрипција који уступају место откривању ви
зуелних садржаја тј. визуелизацији нарације као карактеристич
ној техници Ен Бити која причи даје њену типичну нелинеарну
структуру.
Кључне речи: минимализам, Ен Бити, кратка прича, Као стакло,
визуелизација нарације

Књижевна каријера Ен Бити (Ann Beattie) (1947), америч
ке ауторке кратке прозе и романописца, започела је пре че
тири деценије. Њене прве кратке приче објављене су у ма
газину Њујоркер почетком седамдесетих година прошлог
века. Иако су јој приче излазиле и у другим часописима,
као што су Вестерн Хјуманитиз Ривју (Western Humaniti
es Review), Најнт летер (Ninth Letter), Атлантик Мантли
(Atlantic Monthly), Плауш
 ерз (Ploughshares) и многи други,
Ен Бити је стекла популарност и постала препознатљива као
Њујоркеров писац и то у мери да су, како Јудит Шулевиц
(Judith Shulevitz) примећује, „људи [...] почели да говоре о
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Њујоркеровој школи кратке прозе”1. Кратку прозу Битијеве
одликују једноставна дикција и реченична структура, је
зичка и мотивска аскеза у којој су класични елементи при
поведања, као што је дескрипција, сведени на експозицију
визуелног садржајa2. Наведена обележја поклапају се са ка
рактеристикама приповедне поетике која се назива минима
лизмом. Ова прозна школа појавила се осамедесетих година
прошлог века у Америци, захваљујући делима писаца попут
Рејмонда Карвера (Raymond Carver) и Фредерика Бартелми
ја (Frederick Barthelme) у којима се реалистичко приповеда
ње поново нашло у средишту пажње, након деценије и по
доминације метапрозног експеримента у америчкој прози.
Но, будући да се минималистима називају веома различити
писци, употреба термина минимализам није прецизно од
ређена до данашњег дана. Оно што се сматра заједничким
књижевним стремљењима писаца минимализма јесу „поку
шај да прикажу реалност онаквом каква у континууму је
сте, не покушавајући да је интензивирају, и одбијање сваког
сажимања, драматизовања и заоштравања које би припове
дање учинило напетим”3. За минималистичку прозу карак
теристично је да пажњу поклања свакодневним, тривијал
ним догађајима из живота обичних људи, уместо несваки
дашњим и драматичним догађајима, којима су се бавили
писци класичног реализма.
Посматрано на ширем плану, осим у књижевности, ми
нимализам постоји као тенденција и у визуелним уметно
стима и у музици. Заправо, како наводи Грини (Greaney),
термин „минимализам” први пут је употребио Давид Бур
лиук (David Burliuk) 1929. године, како би описао слике ру
ско-америчког сликара Џона Грејама (John Graham) (18811961)4. Термин је у наредним деценијама ретко употребља
ван у говору о уметности, све до шездесетих година, када
постаје врло популаран и чак постаје поприште контровер
зи. До данашњег дана, минимализам остаје место у истори
ји књижевности о коме постоје врло опречна размишљања и
ставови. Што се тиче књижевности, једна од првих употре
ба термина минимализам била је у интерпретацији дела Се
мјуел а Бекета: како Грини наводи, критичар Роберт Валсер
1 Shulevitz, Judith, „Ann Beattie, Distilling Her Generation”, November 19,
2010, January 10, 2014, http://www.nytimes.com/2010/11/21/books/review/
Shulevitzt.html?pagewanted=all&_r=0
2 Gordić Petković, V. (2011) Minimalistički izraz i vizuelizacija naracije u sa
vremenoj anglofonoj prozi, Godišnjak Filozofskog Fakulteta, Vol. 36 – Knji
ga XXXVI, Issue 1, p. 215.
3 Gordić Petković, V. nav. delo, str. 217.
4 Grean ey, P. nav. delo.
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је у Бекетовом раду запазио минимализам који делује „по
пут утваре”.
Ким Херцингер (Kim Herzinger) је 1985. године у часопису
Мисисипи Ривју, који је тада уређивао и чије је целокупно
зимско издање наведене године посветио дискусији о ми
нимализму у књижевности, истакао да постоји критички
консензус о карактеристикама минималистичке прозе, у ко
је спадају: „мирноћа површине, „обичне” теме, непослушни
приповедачи и безизразне приповести, сведеност приче и
ликови који не размишљају наглас”5. Грини проширује овај
низ на још неколико елемената који се јављају у минимали
стичкој прози: редукован вокабулар, краће реченице, ћутање
уместо израза мисли или осећања ликова, неразрешене при
повести које разоткривају више него што решавају, употре
ба језика лишеног украса и одбацивање хиперболе, одвојен,
чак и одсутан приповедач, обилнија употреба дијалога, ма
ње придева који, када се и употребљавају, нису упечатљи
ви, показивање уместо приповедања као примарно средство
преношења информација, интересовање за прецизан опис
свакодневице и преферирање садашњег времена.
Џон Барт (John Barth) разликује неколико врста минимали
зма. У првом реду, постоји минимализам јединице, форме и
обима: кратке речи, кратке реченице и пасуси, кратке приче,
кратки романи. Затим, постоји минимализам стила: сведен
вокабулар; сведена синтакса у којој се избегавају серијска
предикација, сложене зависне реченичне конструкције и
сложене реченице у којима је независно-сложена реченица
смештена на крај, чиме се постиже ефекат неизвесности;
огољена реторика из које у потпуности може изостати фигу
ративни језик; раван тон без емоција. На крају, према Барту,
постоји минимализам материјала: минималан број ликова,
минимална експозиција, радња и заплет сведени на крајњи
минимум. Грини разликује минимализам (са малим почет
ним словом) као приступ, односно стил писања који прева
зилази један одређени период, од Минимализма (са великим
почетним словом) који је феномен у историји књижевности,
који се појавио средином седамдесетих и траје до данас.
Минимализам на сва три плана о којима Барт говори може
се пронаћи у краткој прози Ен Бити, због чега је често пред
стављају као писца који припада минималистичкој прозној
школи, иако је сама ауторка увек отворено говорила да се не
проналази у наведеној категоризацији и да овакав приступ
својој прози сматра неад
 екватним и ограничавајућим. Би
тијева никада није благонаклоно гледала ни на разне друге
5 Navedeno u: Grean ey, P. nav. delo.
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етикете које су додељиване њеној прози. Она није једини
аутор који није задовољан сврставањем у редове минима
листа. Рејмонд Карвер је имао сличан став, који је изнео у
интервјуу за Париз Ривју 1983. године: „Нешто у том ’мини
мализму’ заудара на минорност визије и стила, а то ми се не
свиђа”. Грини замера писцима на негативном ставу према
минимнализму и критикује их због недостатка јасног мани
феста који су, по њему, они били дужни да успоставе. Он
сматра да је такав однос, уз велико занемаривање минима
лизма од стране критике, разлог због ког овај термин још
увек није стекао широко признату културолошку вредност.
Оно чега су се аутори по свој прилици прибојавали је ри
зик да би елементарност и сведеност поет ике могле поста
ти друго име за сиромаштво и ограниченост визије и стила.
Испоставиће се да је оваква бојазан непотребна, јер је све
деност у делима писаца попут Карвера и Битијеве свесно
одабрана и пажљиво спроведена.
Иако чеховљевски сведено приповедање Ен Бити оставља
читаоц
 а у илузији да она само прича једноставну причу – а
пошто је динамика приче сведена на минимум, често чак
и у илузији да се у причи ништа не догађа – готово сваки
ред у њеној краткој причи препун је значења. Ауторка ово
постиже тако што пушта да визуелни детаљи освоје читао
чеву пажњу. Она смањује количину детаља, али у потпуно
сти експлоатише оне које уноси у своју причу: „ови важни
дескриптивни елементи не само да постају део целовитости
прецизног приказивања реалности, већ постају репрезента
тивни и теже да формирају фигуративни језик који, шире
гледано, почива на симболици”6. Фино акумулирани детаљи
у краткој прози Битијеве наговештавају више него што то
читаоцу казује њихов прост збир. Пошто је читалац њене
прозе позван да учествује у стварању значења, како приме
ћује Владислава Гордић Петковић, „једини проблем везан
за рецепцију овако знаковитих детаља јесте парадоксална
позиција примаоца поруке: он мора да учита значење у де
таље који дејствују очуђењем”7. С друге стране, наспрам ви
зуелних детаља који освајају читаочеву пажњу, а који „могу
добити функцију џојсовске епифаније или остати на нивоу
неконвенцион
 алног механизма у карактеризацији јунака”8,
постоје и знаковити детаљи који су намерно изостављени из
приповедања. Изостављен детаљ је онај чије одсуство чита
лац осећа, тако да, док чита причу, схвата да нешто недоста
је. У наставку рада, узећемо кратку причу „Као стакло” као
6 Greaney, nav. delo.
7 Gordić Petković, V. nav. delo, str. 218.
8 Исто.
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репрезентативан пример сведеног приповедања Ен Бити и
покушати да укажемо на његове главне одлике.

Као стакло
Слика сломљеног стакла у овој причи има важну улогу не
само у осветљавању унутрашњости јунакиње, већ и као еле
мент који повезује сцене. Одвијање приче на овакав начин
дозвољава читаоцу да прати кретање свести и емоционално
стање јунакиње. Она прича своју причу, док у исто време
настоји да се избори са болом који осећа док траје процес
развода њеног брака са Полом. Ни у једном тренутку не го
вори отворено о својим осећањима, али читалац зна како се
она осећа јер Битијева понавља слике предмета од стакла, и
то тако што описује искључиво њихову крхкост. Ти предме
ти су: прозорско стакло, стаклено окно изнад улазних врата,
стакло на кровном прозору и стаклени притискач за хартију.
Осим тога, сама јунакиња користи поређење са сломљеним
стаклом: она излази на прстима из собе своје уснуле кћери
Елизе на следећи начин: „крећући се пажљиво као да хо
дам по разбијеном стаклу”9. Крхкост стаклених предмета
рефлектује унутрашњу крхкост јунакиње, а приповедање
одговара оваквом њеном емоционалном стању јер је оно у
фрагментима, испрекидано и лишено хронологије догађаја
о којима се приповеда. Понављање слике сломљеног ста
кла, сваки пут у нешто другачијем облику, има функцију
везивног ткива оваквог приповедања.
У причи, дакле, постоји неслагање између редоследа по ком
су се догађаји заиста догодили и редоследа по ком су пред
стављени у приповедању. Речено терминима руских форма
листа, фабула и сиже се не поклапају, тако да није примењи
ва њихова схема абц, него су заступљени флешбекови, које
они схематски приказују као ацб, док сама прича почиње in
medias res, односно од средине уместо од почетка. Прича
почиње тако што јунакиња гледа у слику свог ускоро бив
шег мужа, Пола, док је био дете. Затим она приповеда о два
догађаја из прошлости која су „слична, иако немају ништа
заједничко”10. Они заправо имају нешто заједничко – сло
мљено стакло, иако јунакиња тврди супротно. Јунакиња на
моменте делује као непоуз дан приповедач. Следи епизода
о Норману, слепом човеку коме јунакиња једном недељ
но чита, и потом се прича завршава њеним коментарима о
оној истој мужевљевој фотографији, док Елиза спава, а она
се игра стакленим притискачем за хартију, ризикујући да
9 Biti, E. (1994) Ono što beše moje: Izabrane priče, Beograd: Rad, str. 31.
10 Biti, E. nav. delo, str. 28.
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пробуди дете и присећајући се разговора са Норманом који
је водила тог дана. Такајуки Јамамото (TakkayukiYammamo
to) даје преглед хронолошког редоследа догађаја и њиховог
редоследа у приповедању, у следећој табели11:
Хронолошки
след
Догађаји
догађаја
1
Настанак фотографије јунакињиног ускоро бившег мужа
Пола са оцем и псом. Пол је мали дечак на фотографији.
2
Посета јунакињиној сестри и њеном веренику и догађај у
њиховом стану.
3
Јунакиња и Пол су растављени.
4
Инцидент који се збио тринаестог фебруара (вече уочи дана
Светог Валентина).
5
Прва посета слепом пријатељу Норману, у његовом стану.
6
Развод је окончан.
7
Друга посета Норману.
8
Јунакиња гледа Полову фотографију из детињства.
9
Јунакиња прича својој шестогодишњој кћерки, Елизи,
догађаје 2 и 4.
10
Јунакиња се сећа Полових коментара о фотографији из
детињства и њеном настанку, док Елиза спава.

След
догађаја
у причи
3’
2’
5’
7’
1’
4’
6’

Како примећује Јамамотова, прва сцена у причи (1’), сцена
гледања у фотографију, потцртава значај визуелног елемента
у причи12. Ова фотографија има две функције:
„Прво, она приповедању даје чврст структурни оквир.
Прича почиње и завршава се јунакињиним гледањем у
ову фотографију. Друго, Битијева користи овај оквир како
би повезала две временске фазе, прошлост и садашњост.
Прича почиње у садашњости, затим се помера у прошлост
кроз низ сећања, да би се на крају вратила у садашњост.
Цела прича је структурирана око ове фотографије, преко
које женски приповедач улази у свој лични свет приче,
као што Алиса улази у Земљу чуда кроз огледало.”13
Флешбек који се јавља услед гледања у Полову фотографију,
сећање на инцидент који се збио вече пред дан Светог Ва
лентина, чини други сегмент приче (2’). Те вечери, пошто су
већ били растављени и живели одвојено, јунакиња је попила
мало више и замолила комшију Ларија да је пусти у свој врт
који гледа на Полову спаваћу собу, како би му изрецитова
ла Офелијину песму пред сутрашњи празник. Први и други
сегмент повезани су помоћу две слике, два израза Половог
лица, које служи као објективни корелатив: израз његовог
11 Yammamoto, T. (2013) Images and Nonlinear Narrative Structure in Ann
Beattie’s Like Glass and Janus, Critical Paper, Pacific Lutheran University,
Tacoma, p. 10.
12 Исто.
13 Исто.
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лица на фотографији из детињства је, како јунакиња закљу
чује, израз „детета које одсутно гледа у даљину”14. Колико
год јунакињин поглед у његово лице на фотографији био ис
питивачки, она не успева да из њега закључи ништа друго
до да се дечак досађује и гледа у даљину. Слична ситуација
се понавља тринаестог фебруара, након што јунакиња гађа
Полов прозор каменчићем како би га позвала: „Онда сам сву
своју пажњу управила на лице свог мужа које се појавило
на прозору, најпре изобличено од беса, а онда зачуђено”15.
Пол силази по њу и уз прекоре је грубо узима за руку, во
дећи је горе у стан, али се на степеништу предомишља и
оставља је пред вратима која љутито залупи за собом. Јуна
киња остаје пред вратима некадашњег заједничког стана и
посматра „како се преко четири стаклена окна изнад врата
шире пукотине, танке као влас”16. Опис напрслог стакла је
врло сажет и крајње једноставан, али је слика коју читалац
има пред очима веома жива. Јамамотова сматра да постоје
два разлога за ово: први је то што нам је скоро свима до
бро позната ситуација трескања вратима и слика напрснутог
стакла, а други је емоционални ефекат слике. Читалац лако
повезује јунакињин бол са судбином прозорских окана из
над врата, будући да су њена усамљеност и чежња за Полом
наговештени непосредно пре ове сцене.
У другом сегменту (2’), постоји јукстапозиција два прозора,
којом се постиже осветљавање јунакињине крхкости. Када
она баци каменчић на Полов прозор, не долази до разбија
ња стакла, али када неколико тренутака касније Пол залупи
вратима, стаклена окна пуцају. Јамамотова даје драгоцене
коментаре о овоме:
„За разлику од Пола, јунакиња није у стању да било шта
сломи, што указује на то да њој недостаје снага коју он
има, а то је заправо снага да се отргне од емоционалне па
рализе и настави са сопственим животом. Нешто касније
у причи, појављује се још један прозор – прозор у Норма
новом стану. Норман је лик који стоји у контрасту са По
лом. Битијева их контрастира у односу према прозорском
стаклу: за разлику од Пола, Норман није у стању да сломи
стакло. Он је рањив, попут јунакиње, само што његова ра
њивост потиче од његовог слепила. Јунакињина снажна
приврженост слепом човеку наглашава њено психичко
слепило – при крају приче, она признаје своју невољ
ност да увиди сасвим очигледне ствари: „зашто ли сам
14 Biti, E. nav. delo, str. 28.
15 Исто, стр. 30.
16 Исто.
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направила мистерију око нечег што има тако једноставно
решење?”17
Одмах након флешбека који чини други сегмент приче (2’),
следи још један флешбек (3’): јунакиња се сећа породичне
посете својој сестри, а овај догађај се збио „у срећнија вре
мена”18, односно у време када су Пол и она још увек били
срећан брачни пар. Опет слика сломљеног стакла служи као
спојница са претходним сегментом. Овога пута, призор је
весео – у сестрином стану је седељка, весео жамор од људи
који једу, пију, ћаскају – али значајно је то да је поново Пол
тај који ломи стакло, иако то чини у добром расположењу,
док отвара боцу шампањца.
У четвртом сегменту (4’), јунакиња препричава наведена
два догађаја својој шестогодишњој ћерки, Елизи. Девојчи
ца пита у чему је суштина те две приче, али јунакиња нема
одговор на ово питање:
„Е па не знам, стално јој говорим да не знам. Ваљда у то
ме што је он стакло разбио сасвим случајно; то што је чеп
пробио стакло, то је чудо. Суштина је у овоме: сломљено
стакло је сломљено стакло.”19
Јунакиња одбија да припише значај сломљеном стаклу, али
читалац прозе Ен Бити зна да је све што од њеног текста
може добити само површина дубоког језера. Свестан је да
јунакињин коментар заправо потврђује оно што она негира.
Да би читалац видео шта је испод површине, он мора да за
рони, односно да створи значење: сломљено стакло је много
више од сломљеног стакла. Да је тако, указује враћање на
ову слику кроз целу причу.
У последњем сегменту (7’), концентрација ових слика је ве
ома густа. Јамамотова посвећује посебну пажњу овом сег
менту, делећи га на три секвенце. То су три пасуса из којих
се сегмент састоји, 7’а, 7’б и 7’ц. Прелази између ове три
секвенце су врло нагли. Секвенца 7’а поново приказује јуна
кињу која гледа у Полову фотографију. Враћањем на почет
ну сцену, Битијева постиже ефекат замрзнутог момента из
живота јунакиње. Утисак је да проток времена не постоји.
Следећа секвенца, 7’б, премешта се у Елизину собу; док де
војчица спава, јунакиња баца у вис и дочекује на длан тежак
стаклени притискач за хартију, ризикујући да он тресне на
под и пробуди дете. Последња секвенца, 7’ц, представља ју
накињин флешбек: она се присећа разговора са Норманом
17 Исто, стр. 12.
18 Исто, стр. 31.
19 Исто, стр. 33.
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од пре неколико часова. На крају сегмента 7’, који предста
вља и крај целе приче, јунакиња је сама са собом и са пи
тањем на које нема одговор: „шта да се чини с крхотинама
туге?”20. Будући да недостају прелазне фразе између пасу
са 7’а, 7’б и 7’ц, прелази су омогућени понављањем сли
ка сломљеног стакла – понављањем ових слика, понављају
се и емоције које оне буде, а ово понављање, уз понављање
сцене гледања у Полову фотографију уједно омогућава по
везивање последњег сегмента, 7’, са остатком приче и даје
приповедању утисак целовитости.

Закључак
Анализа кратке приче „Као стакло” потврђује тезу да је
приповедање Ен Бити минималистичко и да је минимали
зам присутан на сва три плана о којима говори Барт – на
плану јединице, стила и материјала. Реченична структура у
причи је изузетно једноставна, вокабулар је сведен, речени
це кратке, број ликова минималан, а дескрипција не постоји
као класичан вид приповедања, већ је сведена на експози
цију визуелног садржаја. Динамика приче готово да не по
стоји и утисак је да се у причи ништа не догађа, да је при
казан један замрзнут моменат из живота, минималистички
исечак реалности који приказује кризни моменат из живота
јунакиње.
Ово одговара дубинској структури приче Ен Бити која је не
што што је заједничко свим причама, без обзира на пери
од када су настале. Увек је присутан неки кризни тренутак,
најчешће у односу између двоје људи, који је драматичнији
него што се на први поглед чини и око ког се гради припове
дање. Осим тога, чак и када се губе минимализам јединице
и обима и минимализам стила, те приче постају дуже и губе
свој раван тон, а развијају синтаксу у којој постоји серијска
предикација, оно што се никада не мења у причи Битијеве
јесте минимализам материјала: минималан број ликова, ми
нимална експозиција, као и радња и заплет који су сведени
на крајњи минимум. Захваљујући особености минимали
стичких приповедних поступака, крај кратке приче Ен Бити
много чешће открива, него што разрешава било шта. Управо
је тако и у причи „Као стакло”: јунакиња не успева ништа
да разреши, већ само да открије оно што је било очиглед
но – фотографија око које се приповедање одвија је заправо
фотографија детета које гледа у мајку, веома једноставно и
потпуно логично објашњење, али објашњење које јој је било
недокучиво.
20 Исто.
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Место визуелних уметности, сликарства и фотографије,
веома је истакнуто у краткој прози Битијеве, те је дугачак
списак њених прича у којима фотографија или слика игра
важну улогу и покреће радњу. Заправо, веома је мали број
прича у којима се не јавља сцена гледања у фотографију,
а и чињеница да јунаци често упућују једни другима само
погледе, омогућавајући уплив хемингвејевске и карверовске
тишине, потврђује визуелизацију као доминантну технику
коју Битијева користи у грађењу својих прича. Визуел иза
ција је та која омогућава одсуство линеарног приповедања,
кога замењује понављање слике неког предмета који, иако
има симболичко значење, не функцион
 ише као симбол већ
као везивно ткиво. Када каже да се приповедање Битијеве
не ослања на метафору, већ на метонимију, Каролин Пор
тер (Carolyn Porter) заправо има на уму њено нелинеарно
приповедање21. Приповедач у причама Битијеве је или не
приметан, због чега читалац има утисак да све време свет
посматра очима лика у чију свест приповедач улази, што
одговара Штанцеловој персоналној приповедној ситуац
 ији,
или је, пак, реч о приповедачу који је један од ликова приче
и који преноси догађаје из свог угла. Четмен (Chatman) при
писивање осећања или стања јунаку од стране прикривеног
приповедача назива интерном анализом, а сам термин „при
кривени приповедач” користи уместо термина „приповедач
у трећем лицу”22. Занимљиво је то да, премда се на први
поглед чини да ће приповедање у првом лицу открити више
о осећањима јунака који приповеда причу него што то може
учинити приповедање у трећем лицу, догађа се супротно.
Приповедање у трећем лицу, истина је, омогућава отклон
од јунаковог субјективног проживљавања, али комбинаци
ја ове технике са нултом фокализацијом омогућава оваквом
приповедачу да уђе у свест јунака и осветли нам његове ми
сли и осећања, док јунак који прича своју причу, у првом
лицу, често не жели да упери светлост у том смеру. Зато је
за нас већа мистерија шта осећа и мисли неименована ју
накиња у причи „Као стакло”, у којој је коришћена техника
приповедања у првом лицу, него јунакиње многих прича Би
тијеве у којима је примењена техника приповедања у трећем
лицу. У сваком случају, независно од избора приповедача,
а што анализа приче „Као стакло” недвосмислено потвр
ђује, јесте чињеница да се пажљиво спроведен минимум
у кратким причама Битијеве показује као веома ефикасно
21 Porter, C. Ann Beattie: The Art of the Missing, in: Short Story Criticsm –
Criticism of the Works of Short Fiction Writers, ed. Krstović, J. (2010), Gale
Research Incorporated, p. 4.
22 Chatman, S. (1978) Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and
Film, Cornell: Cornell University Press.
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средство за бављење темама криза и конфликата и генери
сање сугестивности. У складу са тим, испоставља се и да је
бојазан многих писаца и критичара да би елементарност и
сведеност поетике могле постати синоним за сиромаштво
и ограниченост визије и стила била потпуно неоправдана.
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MINIMALISM IN THE SHORT STORIES OF
ANN BEATTIE: LIKE GLASS
This paper analyses characteristics of minimalism – the narrative
poetics that appeared in America in 1980s – on the example of short
stories by Ann Beattie in general, and specifically her short story
Like Glass. Analysis leads to the conclusion that the main features
of the Beattie’s narrative coincide with the typical characteristics of
minimalism: first of all simplicity in sentence structure, sparseness
of motifs and vocabulary, small number of characters and absence
of classical elements of narration like the plot or description, which
give way to discovery of visual content i.e. to the visualisation of the
narrative as a characteristic technique of Ann Beattie, giving her story
such a typical non-linear structure.
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БОГАТСТВО МИНИМАЛИЗМА
НА ИНТЕРНЕТУ
ТРИ ФУНКЦИЈЕ ЕМОТОГРАМА У
ОНЛАЈН КОМУНИКАЦИЈИ
Сажетак: Онлајн комуникација и све иновације које она са собом
носи отварају многа поља анализе у областима као што су лин
гвистика, психологија, социологија, те све њихове интердисципли
нарне комбинације. Једна таква иновација, у највећој мери везана
за виртуелни свет и комуникацију, описује се у овом раду. Прво се
дају дефиниције емотограма и њихово порекло, тј. контекст у ко
ме су настали и разлози за њихову популарност, а онда се говори
о еволуцији изгледа емотограма, од најједноставнијих графичких
приказа састављених искључиво од знакова интерпункције до сли
чица које представљају најразноврсније ствари. Потом се детаљ
но расправља о три функције емотограма у онлајн комуникацији:
преношење израза лица саговорника, преношење емоција које са
говорници осећају, и изражавање неколиких прагматичких функ
ција као што су обележавање позитивног става, обележавање
ироније, или функција емотограма као прагматичке ограде која
ублажава негативност исказа, као нпр. када се говорник на не
што жали или кад нешто захтева, или која појачава позитивност
исказа, нпр. када се говорник захваљује или нешто некоме обећава.
Кључне речи: онлајн комуникација, емотограм, израз лица, емо
ција, прагматичка функција, ограда, говорни чин
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Увод1
Настанак онлајн комуникације је отворио многа поља ана
лизе за лингвистику, али и друге науке, пошто је сама област
изразито интердисциплинарна и не може да се објасни ис
траживањем само једног аспекта појава које су у фокусу.
Сем тога, начини анализе онлајн комуникације морају да
буду разноврсни да би се добило довољно различитих ре
зултата који чине комплементарну слику. Стога се, на при
мер, виртуелном свету приступа из угла лингвистике која
се истовремено ослања на социологију и психологију, док
се истраживања могу заснивати на квантитативној методи
или квалитативним приступима (етнографски, нпр.). Инте
рдисциплинарни приступ је неопходан зато што се појаве
које се истражују просто не могу објаснити само из једног
угла, нарочито појаве које су уско везане за виртуелни свет
и које су у њему настале. Један такав пример су емотогра
ми (енгл. emoticons), чија ће се појава у овом раду анали
зирати, илустровати и објаснити из неколико различитих
перспектива.

Порекло, дефиниције и врсте емотограма
Опште је познато да у усменој комуникацији невербални
сегмент игра једнако значајну улогу као вербални,2 ако не
и значајнију. Тако тон нечијег гласа, интонација, израз ли
ца, говор тела и слично допуњују на незамењив начин вер
балну поруку, тј. саме речи говорника. Врло често једна те
иста реченица се може протумачити и разумети на потпуно
различите начине у зависности од невербалних сигнала који
је прате. Ванг (Wang)3 и Ву, Лу и Тао (Wu, Lu and Tao)4 међу
тим наводе да су изрази лица говорника значајнији у тумаче
њу поруке и од вербалних и од других невербалних сигнала
у случајевима када су поруке позитивне, пошто прималац
поруке повезује осмех са позитивним значењем, а осмех
нема еквивалентан елемент у интонацији или говору тела.
1 Овај рад је настао у склопу пројекта III47020 Дигиталне медијске тех
нологије и друштвено-образовне промене, који финансира Министар
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
2 Riordan, M. (2017) Emojis as tools for emotion work: communicating affect
in text messages, Journal of Language and Social Psychology, London: Sage
Publishing, in print.
3 Wang, S. S. (2016) More than words? The effect of line character sticker
use on intimacy in the mobile communication environment, Social Science
Computer Review 2016, 34(4), London: Sage Publishing, pp. 456-478.
4 Wu, L. L., Lu, H. P. and Tao, Y. H. (2010) The effect of emoticons in sim
plex and complex task-oriented communication: An empirical study of in
stant messaging, Computers in Human Behavior 26, Amsterdam: Elsevier,
pp. 889-895.
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Са проширењем комуникационих ситуација на оне које
укључују интернет као медијум створиле су се нове прили
ке и за синхроно и за асинхроно комуницирање, али су уче
сници осећали недостатак те понекад неприметне димензи
је која обогаћује значење исказа и доприноси изражавању
нијанси значења порука. Стога се већ 1982. године у онлајн
комуникацију уводе знакови5 чија је првобитна улога била
да надоместе израз лица. Тачније, професор на Универзи
тету Карнеги Мелон, Скот Фалман (Scott Fahlman), је тада
предложио да се почне користити знак :) да би се обележиле
шале и вицеви у форумима на интернету и објаснио да је у
питању осмех који може да се види када се глава нагне на
леву страну.6 Овај знак је у великој мери личио на смајли Ха
уарда Бола (Howard Ball) из седамдесетих година XX века,
који је пратио слоган на енглеском језику Have a nice day!
Овај и њему слични симболи који су се првобитно састо
јали од знакова интерпункције названи су емотограмима
(енгл. emoticons), што је сливеница настала спајањем речи
emotion и icon. Поред емотограма, учесници су и друге не
вербалне сигнале претварали у вербалне, па су тако вели
ка слова коришћена уместо викања, а вишеструки знакови
интерпункције су обележавали изненађење или чуђење.7
Било би сувише искључиво рећи да су емотограми везани
само за онлајн комуникацију, пошто постоје докази да су се
слични симболи и раније користили у писаној комуникаци
ји, али нису били толико раширени као емотограми на ин
тернету. Од тог тренутка до данашњег дана корисници су на
креативан начин, играјући се знаковима интерпункције који
им стоје на располагању на тастатури, смислили небројено
нових емотограма, о чему ће више речи бити касније у раду.
Многи од тих симбола су чак уврштени и у речнике енгле
ског језика,8 а на интернету се могу наћи и многи сајтови
који дају листе емотограма и објашњења њихових значења.
Разлог за увођење баш оваквих симбола који поједноста
вљено представљају израз лица лежи у свести корисника да
5 Kennedy, P. (November 23. 2012) Who made that emoticon?, The New York
Times, Retrieved from http://www.nytimes.com/2012/11/25/magazine/whomade-that-emoticon.html [13 July 2017].
6 Krohn, F. (2004) A generational approach to using emoticons as non-ver
bal communication, Journal of Technical Writing and Communication 43,
London: Sage Publishing, pp. 321-328.
7 Radić-Bojanić, B. (2007) neko za chat?! Diskurs elektronskih ćaskaoni
ca na engleskom i srpskom jeziku, Novi Sad: Filozofski fakultet, Futura
publikacije.
8 Godin, S. (1993) The smiley dictionary, Berkeley, CA: Peachpit; Raymond,
E. S. (1996) The new hacker’s dictionary (3rd ed.), Cambridge, MA: MIT
Press.
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у онлајн комуникацији мањка невербална димензија и начин
да се пренесу емоције,9 те су пронашли начин да обогате
онлајн комуникацију и успоставе друштвену и афектив
ну димензију у њој. Риордан и Кројц (Riordan and Kreuz)10
су установили да већина људи радије комуницира лицем у
лице када жели да пренесе информације везане за емоци
је, те чак верују да је комуникација лицем у лице личнија
и ефикаснија него комуникација имејлом или кроз синхро
но ћаскање, првенствено зато што у потоњима не постоје
невербалне информације.
Порекло потребе за развојем и употребом емоторама у он
лајн комуникацији лежи у Валтеровом (Walther) моделу об
раде друштвених информација:11 уколико учесници у про
цесу онлајн комуникације имају или очекују прилику да у
неком наредном периоду комуницирају са другом особом,
они ће активно развијати друштвени однос без обзира на
то шта је права сврха њихове интеракције. По овом моделу,
учесници који се међусобно не познају формирају мишље
ње о другој особи на основу размене порука, и то већег бро
ја порука у поређењу са комуникацијом лице у лице, да би
успели да развију „нормалан” онлајн однос са другом осо
бом. Недостатак невербалне димензије комуникације огра
ничава могућности учесника у комуникацији и захтева више
времена да би се онлајн комуникација у погледу друштве
не вредности изједначила са комуникацијом лицем у лице.
Кључни моменат овог модела јесте адаптација учесника у
процесу комуникације на ове новонастале околности, што
између осталог укључује и стварање и употребу емотогра
ма12 да би се надоместило одсуство невербалних сигнала,
али и измену језика, стила и осталих сигнала.
Када се пореде комуникацијa лицем у лице и онлајн
комуникацијa из аспекта контроле порука које учесници
шаљу, јасно је да говорници у онлајн срединама имају већу
контролу над употребом емотограма него говорници лицем

9 Riordan, op. cit.
10 Riordan, M. A. and Kreuz, R. J. (2010) Emotion encoding and interpreta
tion in computer mediated communication: Reasons for use, Computers in
Human Behavior 26, Amsterdam: Elsevier, pp. 1667-1673.
11 Walther, J. B. (1992) Interpersonal effects in computer-mediated interac
tion: A relational perspective, Communication Research 19, London: Sage
Publishing, pp. 52-90.
12 Utz, S. (2000) Social information processing in MUDs: The development
of friendships in virtual worlds, Journal of Online Behavior 1(1). Retrieved
from: http://www.sonja-utz.de/SIPMUDs_Utz.pdf[13 July 2017].
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у лице над невербалним порукама и сигналнима.13 На ин
тернету не постоји могућност да говорник несвесно ода
шиља невербалне информације, пошто емотограме користи
свесно и свакако му се не може десити да случајно отку
ца смешкића  или тужнића . На овај начин говорници
емулирају своје понашање у комуникацији лицем у лице
и регулишући и модификујући исказе нечим што личи на
израз лица у ствари контролишу изградњу друштвених од
носа. Дакле, онлајн комуникација на овај начин престаје да
буде само преношење информација и постаје персонализо
вана, пошто преноси емоцију, нијансира значење, изражава
иронију, сарказам, хумор, итд.
Да би се постигли ови разноврсни циљеви у комуникацији,
на интернету су током времена развијени многи различити
облици емотограма. Првобитни емотограми су били једно
ставни и настали су комбинацијом ASCII симбола који се
могу наћи на тастатури.14 Као што је већ речено, све је поче
ло са насмешеним лицем :), које је онда добило свој тужни
пандан :(, а онда су корисници показали сву своју креатив
ност, па се може видети :@ за лице које виче, ;) за лице које
намигује, :* за пољубац, :P за плажење језика, :D за широк
осмех или гласно смејање, итд. Међутим, поред тих рела
тивно често коришћених емотограма у онлајн комуникацији
почели су да се јављају и необични и јединствени емотогра
ми који се ретко користе, али одражавају изузетну игривост
медијума: @:) за особу која носи турбан, :3 за мачку, :{) за
срећну особу са брковима, :X за стиснуте усне јер не сме да
се ода тајна, :6 за умор и зевање, [ ] за жељу за загрљајем, ()
као знак да су двоје загрљени, ] ? као знак који значи „идем и
мислим о теби.” Ова листа емотограма би се могла настави
ти унедоглед са мањим или већим модификацијама, са мање
или више креативности, али суштински се не би много тога
променило нити би такви емотограми постали свакодневни
и уобичајени елементи онлајн комуникације.
Наравно, са развојем технологије и емотограми су почели да
се графички усавршавају, па корисници сад могу да откуца
ју знакове интерпункције : и ), а програм преко кога комуни
цирају ће аутоматски да та два знака претвори нпр. у . Сем
тога, корисници имају могућност да у текст убаце већ напра
вљене сличице које више личе на људско лице са одређеним
13 Derks, D., Bos, A. E. R. and Grumbkow, J. (2008) Emoticons and online
message interpretation, Social Science Computer Review 26, London: Sage
Publishing, pp. 379-388.
14 Dressner, E. and Herring, S. C. (2010) Functions of the nonverbal in CMC:
Emoticons and illocutionary force, Communication Theory 20, New Jersey:
Wiley Online Library, pp. 249-268.
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изразом (осмех, сузе, намрштеност, викање, итд.), које су у
боји и имају разне облике и нивое сложености. Временом
су се поред графички поједностављених израза лица поче
ли јављати и други емотограми као што је срце <3, што не
ки истраживачи поистовећују са пиктограмима,15 а што се у
лингвистичкој литератури, али и на интернету назива емоџи
(енгл. emoji). У питању је сложеница која потиче из јапан
ског језика и састоји се од речи e, која значи слика, и moji,
која значи знак, карактер. Случајност је то што термин емо
џи личи на емотограм, па се врло често погрешно мисли да
је емоџи модификована скраћеница од термина емотограм
(emoticon). Наравно, осим ове формалне разлике између два
термина, постоји и суштинска: емоџи за разлику од емото
грама пружа много више могућности за употребу сличица у
комуникацији, пошто постоје и емоџији који личе на људско
лице, па као и емотограми представљају емоцију или израз
лица, и емоџији који представљају стварне предмете. Како
каже Риордан (Riordan),16 слика трофеја заиста представља
трофеј у стварности, а чак постоје и програми за комуника
цију који имају могућност замене откуцане речи сликом која
ту реч представља. У овом процесу замене, међутим, лежи
опасност погрешног тумачења слика, па оваквоj комуника
тивној стратегији прибегавају углавном људи који се добро
познају, често комуницирају и рутински користе емоџије да
би заменили одређену реч у исказу.
Кад је реч о томе које су заиста функције емотограма у он
лајн комуникацији, у литератури се наводи да они служе
„да би се пренели изрази лица уз паралингвистичку компо
ненту поруке,”17 „да би се изразиле емоције или као суро
гат за невербалну комуникацију,”18 да би се означиле суп
тилне промене у расположењу и тону, те да би се означила
иронија, шала, или сарказам,19 или да би се у прагматичком
смислу појачала илокуциона снага говорних чинова чији су
саставни део.20 О свакој од ових функција биће више речи у
наставку рада.

15 Riordan, op. cit.
16 Riordan, op. cit.
17 Thompson, P. A. and Foulger, D. A. (1996) Effects of pictographs and quo
ting on flaming in electronic mail, Computers in Human Behavior 12, Am
sterdam: Elsevier, p. 230.
18 Исто, стр. 226.
19 Godin, op. cit., p. 4.
20 Dresner and Herring, op. cit.
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Емотограми као средства 
преношења израза лица
Већ је речено да је један од разлога настанка емотограма же
ља учесника у комуникацији да компензују одсуство невер
балних сигнала у онлајн комуникацији тако што ће графич
ким путем пренети свој израз лица у процесу комуникације.
Дрезнер и Херинг (Dresner and Herring)21 наводе да је ово у
ствари једна од три функције емотограма: индикатори нее
моционалних значења који су конвенционално пресликани
на изразе лица.
У комуникацији лицем у лице невербално понашање пружа
додатне информације, регулише друштвену страну интерак
ције и изражава интимност,22 повећава или снижава интен
зитет емоција,23 и у већини случајева значајно модификује
језички садржај.24 Бургун, Булер и Вудал (Burgoon, Buller
and Woodall)25 су закључили да „иако вербални и невербал
ни сигнали имају релативно једнаку снагу када се оцењују
посебно, невербални сигнали доминирају над вербалнима
када се споје”. Међутим, овде ситуација није тако једностав
на, пошто испитаници невербалне сигнале процењују као
секундарне у случајевима када се преносе објективна значе
ња и чињенична стања или када је у питању аргументовано
изношење података. С друге стране, у случајевима када се
процењују емотивне изјаве, афекти, конвенционални изра
зи итд. невербални део комуникације носи превагу у одно
су на вербални.26 Сем тога, невербални сигнали, нарочито
они визуелне природе, примарнији су када учесници у ко
муникацији декодирају позитивне емоције, поготово када је
укључено лице и изрази које говорник свесно или несвесно
прави. Лице је, дакле, веома битно у процени позитивног
значења поруке, пошто слушаоци осмех повезују са пози
тивношћу, а за то не постоји пандан у гласу или неком дру
гом делу тела. У случајевима када вербални и невербални

21 Исто.
22 Ekman, P. and Friesen, W. V. (1969) The repertoire of nonverbal behaviour:
Categories, origins, usage and codings, Semiotica 1, Berlin: De Gruyter, pp.
49-97.
23 Lee, V. and Wagner, H. (2002) The effect of social presence on the facial and
verbal expression of emotion and the interr elationships among emotion com
ponents, Journal of Nonverbal Behavior 26(1), Cham: Springer, pp. 3-25.
24 Burgoon, J. K., Buller, D. B. and Woodall, W. G. (1996) Nonverbal commu
nication: The unspoken dialogue (2nd ed.), New York: McGraw-Hill.
25 Исто, стр. 137.
26 Исто, стр. 140.
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садржај нису усаглашени, постоје докази27 да визуелни сиг
нали имају већу снагу и од паралингвистичких (интонаци
ја, јачина гласа, итд.) и од саме вербалне поруке. Сем тога,
Фридлунд, Екман и Остер (Fridlund, Ekman and Oster)28 су
установили да испитаници тачније процењују емоције на
основу израза лица него на основу паралингвистичких сиг
нала или самог вербалног садржаја, што опет потврђује
важност визуелног елемента у процесу комуникације.
Из овде наведених разлога први емотограми су представља
ли поједностављене изразе лица, пошто су први корисници
пресликавали своје искуство из комуникације лицем у лице
на онлајн комуникацију. У чисто текстуалној онлајн интер
акцији корисници су осећали мањак ових сигнала значајних
за тумачење поруке, те су управо из тих разлога и предложи
ли и лако усвојили употребу емотограма.
У анализи не треба занемарити ни ефекат визуелног елемен
та у комуникацији уопште, јер он игра значајну улогу у мно
гим ситуацијама као што су нпр. оглашавање (упоредити
текстуалну рекламу и рекламу са графичким елементом)
или процесу учења (уп. наставни материјал са графичким
елементима и без њих). Још 1986. године Мичел (Mitchell)29
је закључио да испитаници много боље оцењују употребу
визуелних елемената у комбинацији са текстом од самог,
чистог текста, што се уклапа у сазнање да је већина људи
визуелни тип и на тај начин најбоље прима и обрађује ин
формације.
Наравно, Провајн, Спенсер и Мандел (Provine, Spencer and
Mandell)30 са правом кажу да су тврдње о сиромаштву пи
саног текста претеране и као аргумент наводе чињеницу да
су људи вековима писали једни другима писма, у којима су
на вешт начин користећи само речи изражавали читав спек
тар значења и емоција. Међутим, имајући на уму одлике
различитих регистара и дилему где се онлајн комуникаци
оне ситуације тачно смештају у схеми разних облика гово
ра и писања, ипак се већина аутора приклања ставу да је
27 Исто, стр. 141.
28 Fridlund, A. J., Ekman, P. and Oster, H. Facial expression of emotion: Re
view of the literature, 1970-1983, in: Nonverbal behavior and communica
tion, ed. Siegman, A. W. and Feldstein, S. (1987), Hillsdale, NJ: Lawrence
Erlbaum, pp. 143-244.
29 Mitchell, A. A. (1986) The effect of verbal and visual components of adverti
sements on brand attitudes and attitude toward the ad, Journal of Consumer
Research 13, Chicago: Journal of Consumer Research, pp. 12-24.
30 Provine, R. R., Spencer, R. J. and Mandell, D. L. (2007) Emotion al Expressi
on Online. Emoticons Punctuate Website Text Messages, Journal of Langua
ge and Social Psychology 26 (3), London: Sage Publishing, pp. 299-307.
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онлајн комуникација, нарочито синхрона, по већини карак
теристика много ближа говореном него писаном језику, те
се у погледу (не)формалности употреба емотограма ставља
раме уз раме са колоквијалним говореним језиком.
Једна тачка у којој се говорени језик и онлајн комуникација
разликују јесте спонтаност употребе осмеха, односно емо
тограма. Наиме, осмеси у комуникацији лицем у лице сва
како могу да буду планирани, али могу да буду и спонтани
и ненамерни,31 нарочито у неформалним ситуац
 ијама у ко
јима су саговорници опуштени и добро се познају. С друге
стране, у онлајн комуникацији употреба емотограма је увек
намерна. Како Валтер32 каже, у приватном разговору неки
исказ може да натера корисника да се спонтано осмехне или
насмеје, али он мора да начини свестан напор да то откуца и
да до знања саговорнику да је направио такав или сличан из
раз лица. Штавише, може се десити да се корисник мршти,
негодује, псује или чак има неутралан израз лица, али из раз
лога о којима ће бити речи касније може да одлучи да у свом
исказу употреби емотограм који представља осмех. Управо
из тог разлога Дрезнер и Херинг33 за емотограме кажу да
су индикатори неемоционалних значења који су конвенци
онално пресликани на изразе лица; они су изрази осећања,
али не увек и сама осећања.

Емотограми као средства 
изражавања емоција
Друга функција емотограма у онлајн комуникацији је изра
жавање емоција које се директно пресликавају на изразе ли
ца, иако су истраживања34 показала да је ова функција емо
тограма секундарна. Ипак, веза између емоција и емото
грама се често успоставља и због једног од елемената од
којих је сливеница настала – емоције. Сем тога, ранија ли
тература из ове области емотограме управо дефинише као
средство за изражавање емоција онлајн: „визуелни знакови
настали од обичних типографских симбола који, када се гле
дају са главом нагнутом на страну, представљају осећања
или емоције;”35 „комбинације знакова на тастатури којe су
31 Walther, op. cit.
32 Исто.
33 Dresner and Herring, op. cit.
34 Thompson, D. and Filik, R. (2016) Sarcasm in written communication: Emo
ticons are efficient markers of intention, Journal of Computer-Mediated
Communication 21, New Jersey: Wiley Online Library, pp. 105-120.
35 Rezabek, L. L. and Cochenour, J. J. (1998) Visual cues in computer-media
ted communication: Supplementing text with emoticons, Journal of Visual
Literacy 18, London: Taylor and Francis, p. 201.
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насталe да би показалe израз лица са емоцијама;”36 „марке
ри емоција.”37 Напослетку, значај емотограма у изражавању
емоција у онлајн комуникацији се вероватно везује и за чи
њеницу да сâмо описивање и вербализација емоције мења
њен интензитет, зато што је потребно доста времена и да се
емоција обликује речима и да је читалац схвати након што
прочита поруку. Стога емотограми на сажет начин макар де
лимично преносе емоције које су иначе саставни део разго
вора лицем у лице.
Мало пажљивије посматрање употребе емотограма ради из
ражавања емотивног стања наводи на закључак да је нео
пходно анализирати како се значење и емотивна валенца
исказа мења ако их прате емотограми, као и који емотогра
ми како утичу на значење и емотивну валенцу исказа. Овом
темом се бавило неколико лингвиста који су испитивали
управо ову емоцион
 алну, афективну вредност емотограма у
вербалном контексту. Тако су Валтер и Дадарио (Walther and
D’Addario)38 установили да када вербална и емотивна компо
нента у разговору имају различите емотивне валенце (једна
је позитивна, друга је негативна), вербални део поруке има
већи утицај на афективну процену поруке (што су у слич
ном истраживању установили и Деркс, Бос и фон Грумбков
(Derks, Bos and von Grumbkow)39). Они су такође установи
ли да, када се у поруци појави негативна компонента, била
она вербална или графичка, цела се порука оцењује као не
гативна. Међутим, исто није тачно када су у питању пози
тивне компоненте у поруци. Деркс, Бос и фон Грумбков40 су
поредили евалуац
 ију вербалних порука са емотограмима и
без њих, те су установили да су испитаници вербалне пору
ке без емотограма оцењивали нижим оценама у поређењу
са порукама које су садржавале емотограме; дакле, прису
ство емотограма је појачавало интензитет емоције. Надаље,
када су емоција и емотограм имали супротне валенце, код
ових испитаника оцењивање афекта се приближавало неу
тралном, али није у потпуности елиминисало валенцу саме
вербалне поруке (нпр. негативна валенца поруке је умање
на уколико је био присутан смешкић, али недовољно, па се
36 Crystal, D. (2001) Language and the Internet, Cambridge: Cambridge
University Press, p. 36.
37 Baron, N. S. (2000) Alphabet to email: How written English evolved and
where it’s heading, New York: Routledge, p. 242.
38 Walther, J. B. and D’Addario, K. P. (2001) The impacts of emoticons on
message interpretation in computer-mediated communication, Social Science
Computer Review, 19, London: Sage Publishing, pp. 323-345.
39 Derks, Bos and von Grumbkow, op. cit.
40 Исто.
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порука није тумачила као позитивна), те су аутори закључи
ли да су емотограми само мењали интензитет већ постојеће
емоције из вербалне поруке. Овакве резултате су добили и
Томпсон и Филик (Thompson and Filik),41 чак и кад су вер
балне поруке модификовали и другим врстама емотограма
сем смешкића и тужнића. И Саркар је са колегама (Sarkar
et al.)42 установио да емотограми који се плазе или намигују
мењају интензитет емоције присутне у поруци, али нису ме
њали валенцу текста. Свакако је тачно да емотограми чине
онлајн комуникацију богатијом за једну димензију, а кори
сници имају утисак да могу да пренесу више за краће време
него кад не користе емотограме.43 У случају двосмислених
порука присуство емотограма може да помогне тумачење
афективне димензије, а у ситуацијама када корисници током
ћаскања откуцају погрешан емотограм (на пример, тужнића
уместо смешкића), одмах се исправљају и ту исправку често
и вербализују да не би дошло до неспоразума због промене
валенце исказа. Пошто емотограми не мењају валенцу, већ
само емотивни интензитет поруке, било би за очекивати да
их корисници више користе када желе да повећају интензи
тет неке емоције (нпр. љутња наспрам беса), али фреквен
ција употребе је и даље ниска.44 Објашњење лежи вероватно
у чињеници да говорник и слушалац често не тумаче емото
граме на исти начин,45 па ниска употреба доводи до малог
броја неспоразума.
Поред ове недоследности, може се приметити и велик број
случајева када се употреба емотограма у онлајн комуника
цији не може објаснити нити као компензација за изразе
лица, нити као компензација за изразе емоција. Велик број
случајева употребе емотограма показује да се њиховим при
суством или одсуством мења комуникативни ефекат пору
ке, те да њихова функција личи на употребу интерпункције.
Пример који наводе Дрезнер и Херинг46 јесте разлика изме
ђу одушевљене поруке Oh, great! и саркастичне поруке Oh,
great, где прва порука изражава ентузијазам, а друга упра
во супротно. Стога ће се у наредном одељку више пажње

41 Thompson and Filik, op. cit.
42 Sarkar, T., Shetty, N. and Humstoe, M. K. (2014) Emoticons and emotions:
Contextual interpretation in text messages and consensus of mean ing, The
Learning Curve 3, New Delhi: University of Delhi, pp. 24-33.
43 Huang, A. H., Yen, D. C. and Zhang, X. (2008) Exploring the potential effects
of emoticons, Information & Management 45, Amsterdam: Elsevier, p. 470.
44 Riordan, op. cit.
45 Исто.
46 Dresner and Herring, op. cit.
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посветити најмање анализираној функцији емотограма као
прагматичких средстава.

Емотограми као прагматичка средства
Досадашње дефиниције емотограма као и њихове описане
функције ипак не покривају у потпуности све оно што емо
тограми у онлајн комуникацији представљају, а нарочито
су мањкаве гледано из угла прагматике. Наим
 е, у онлајн ко
муникацији постоји много случајева у којима емотограм не
представља ни израз лица нити изражава емоције, већ носи
одређено прагматичко значење и модификује на битан и зна
чајан начин исказ уз који стоји. Кристал (Crystal)47 је рекао
да емотограми имају чисто прагматичку снагу и да делују
као упозорење примаоц
 у поруке да је одашиљалац забринут
због ефекта који би написани исказ могао да има. Дрезнер и
Херинг48 и Сковхолт (Skovholt)49 су се детаљно бавили овом,
по њима, примарном функцијом емотограма, те су у својим
радовима навели прагматичке функције емотограма које су
утврдили у анализираном материјалу. Тако се њихови ре
зултати могу свести на следеће категорије: емотограми као
маркери позитивног става, емотограми као маркери шала
или ироније, и емотограми као ограде (енгл. hedges) да би
ублажили говорне чинове који угрожавају образ саговорни
ка у директивима с једне стране, те да би ојачали експресиве
с друге.
Када се емотограми, углавном насмејана лица, користе као
маркери позитивног става, они најчешће стоје уз потпис по
шиљаоца имејла50 и приписују се самом пошиљаоц
 у. Иако
се може тврдити да емотограм има иконичну функцију и
конвенцион
 ално означава осмех, може се исто тако и рећи
да је овде емотограм сигнал идентитета пошиљаоц
 а и да
изражава позитиван став према примаоц
 у. Ова се функци
ја у неким ситуацијама наслања и на прагматичку функци
ју ублажавања исказа уколико је случај да је пошиљалац од
примаоц
 а поруке тражио нешто битно или молио за услу
гу, поготово када међу учесницима у комунникацији не по
стоји већа блискост или када су у питању пословни односи
опуштеног типа.
Сем тога, емотограми могу да обележавају шалу или иро
нију, тј. указују на то да се исказ у одговарајућем контексту
може тумачити на хумористичан начин. Шала или иронија
47 Crystal, op. cit., p. 38.
48 Dresner and Herring, op. cit.
49 Skovholt, op. cit.
50 Исто.
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нису емотивно стање, већ се напротив изражавају језичким
елементима, а за правилно тумачење потребно је активирати
и одговарајуће ванјезичке сегменте. Из тог разлога поруке
које су ироничне или саркастичне, понекад само и шаљиве,
могу се погрешно разумети, нарочито у писаној комуника
цији.51 У говорном језику иронија ће се обележити интона
цијом, гестикулацијом, изразом лица итд, али у писаном је
зику, где формало спада и онлајн комуникација, учесници у
комуникацији немају тих могућности, па морају да на друге
начине сигнализирају да значење исказа није можда онако
како би га прималац поруке протумачио без додатне инфор
мације. Деркс, Бос и вон Грумбков52 наводе да се емотограм
који намигује најчешће повезује са изражавањем и обележа
вањем ироније, те да овај емотограм имплицира да порука
има скривено значење без обзира на валенцу исказа.
Последња и уједно најсложенија прагматичка функција
емотограма у онлајн комуникацији јесте када функциони
шу као ограде (енгл. hedge) које или ублажавају говорне чи
нове који угрожавају образ саговорника (енгл. face-threate
ning acts) у директивима или појачавају експресиве.53 Дакле,
емотограми као ограде ублажавају негативност исказа, као
нпр. када се говорник на нешто жали или нешто захтева, или
могу да појачају позитивност исказа, нпр. када се говорник
захваљује или обећава.
Сковхолт54 је анализом пословних имејлова установио да се
емотограми користе у четири врсте говорних чинова који
се дефинишу као чинови угрожавања образа саговорника,
а у питању су захтеви, одбијања, исправке и жалбе. У сва
четири случаја искази су усмерени ка саговорниковом нега
тивном образу (енгл. negative face) (право појединца да има
слободу говора, одлучивања, кретања и делања, да буде не
зависан од других и да му се та права не угрожавају) и по
природи исказа угрожавају саговорника, тј. траже нешто од
њега што га може увредити, оптеретити, или због чега се
уопштено може осећати угроженим. Присуство емотограма
прво смањује формалност ситуације, а потом смањује ило
куциону снагу исказа, те се говорник не доима као аутори
тет који нешто наређује, тражи, захтева или брани, већ као

51 Thompson and Filik, op. cit.
52 Derks, Bos and Grumbkow, op. cit.
53 Више о теор ији говорних чинова у: Austin, J. L. (1962) How to do things
with words. London: Oxford University Press; Searle, J. (1979) Expression
and meaning: Studies in the theory of speech acts. Cambridge: Cambridge
University Press.
54 Skovholt, op. cit.
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пријатељ чији исказ уз емотограм више личи на сугестију
или има хумористичан тон.
Насупрот томе, емотограми могу и да појачавају ефекат го
ворних чинова који су усмерени на позитивни образ говор
ника (енгл. positive face) (жеља појединца да буде прихваћен,
да га други цене, да буде део групе, да негде припада), а ово
се дешава када су у питању поздрави, захваљивања, компли
менти, похвале и обећања. У свим овим случајевима емото
грами појачавају илокуциону снагу говорног чина, чиме се
говорник обавезује на искреност, подршку и сарадњу.55
У сва три случаја, када емотограми обележавају позити
ван став, када обележавају иронију, и када функцион
 ишу
као прагматичке ограде, они јасно организују и модифику
ју друштвене односе, па се током разговора саговорници
управљају према сигналима које добијају једни од других.
Међутим, поменути аутори нису успели да нађу јасно пре
сликавање између одређених емотограма и модификације
илокуционе снаге, што значи да се све мора тумачити ис
кључиво у контексту узимајући у обзир друштвене улоге и
међусобне односе саговорника. И одговор на питање који
фактори условљавају употребу емотограма у прагматичке
сврхе је тешко дати, пошто много зависи од теме, положаја и
односа саговорника, конкретне онлајн ситуације (нпр. имејл
насупрот ћаскања), итд. Међутим, оно што јесте јасно је да
је употреба емотограма у ове и све друге, раније поменуте
сврхе намерна и да их говорници користе свесно.

Закључак
У последњих тридесетак година, откако је онлајн комуни
кација постала раширена и доступна свима, емотограми су
еволуир али на различите начине, како у техничком смислу,
тако и у погледу функција које имају у процесу комуника
ције. Међутим, оно што се свакако није променило јесте
утисак да они конверзацији додају игривост56 и одређени
степен неозбиљности, што се може видети и по прагматич
ким функцијама описаним у овом раду. Вулф (Wolf)57 чак
каже да претерана употреба емотограма може да буде сиг
нал емотивне нестабилности и одсуства контроле над соп
ственим осећањима. Ипак, прикладност употребе емотогра
ма се не регулише једним општим правилом, већ зависи од
55 Skovholt, op. cit.
56 Danet, B. (2001) Cyberpl@y: Communicating online, London: Berg.
57 Wolf, A. (2000) Emotion al expression online: Gender differences in emoti
con use, CyberPsychology and Behavior 3, New York: Mary Ann Lieb ert Inc.
Publishers, pp. 827-833.
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низа фактора који се крећу у распону од профила корисника,
преко онлајн комуникационе ситуације, до сврхе разговора.
Исти ови фактори утичу и на то како ће се емотограм тума
чити, што значи да ни за ово не постоји неко опште правило,
већ се увек мора посматрати контекст употребе у најширем
смислу. На основу изложених особина емотограма и њихо
вих вишеструких и разноврсних функција јасно је да је њи
хов минимални израз варка, те да се иза њих крије читаво
богатство комуникативних функција и значења.
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EMOTICONS: WEALTH OF MINIMALISM
ON THE INTERNET
Abstract
Online communication and all the innovations it brings open up
many new fields of analysis in areas such as linguistics, psychology
or sociology, as well as all their interdisciplinary combinations. One
such innovation, to a greatest extent connected with the virtual world
and virtual communication, is described in this paper. Emoticons are
first defined and then their origin is presented, including the context in
which they originated and the reasons for their popularity. The paper
then addresses the evolution of the appearance of emoticons from the
simplest graphic icons comprising of only punctuation, to the most
diverse pictures and stickers representing various objects and concepts.
Finally, three functions of emoticons are described in detail: conveying
facial expressions, conveying emotions and expressing pragmatic
functions such as positive attitudes, irony or hedges that either mitigate
face threatening acts such as complaints or requests, or reinforce face
saving acts such as promises or thanks.
Key words: online communication, emoticon, facial expression,
emotion, pragmatic function, hedge, speech act
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МИНИМАЛИЗАМ КАО ИЗРАЗ
ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА НА
СЕФАРДСКИМ
СПОМЕНИЦИМА НА
ЈЕВРЕЈСКОМ ГРОБЉУ
У БЕОГ РАДУ
Сажетак: Сефардски споменици на Јеврејском гробљу у Београ
ду представљају значајну тему за разматрање визуелног иденти
тета jеврејске заједнице у Србији. Као белези културне историје
једног народа, они су доказ једног стила који постаје специфичан
за сефардске Jевреје на читавом Балкану током 18. и 19. века. Сво
јом једноставношћу и минималистичком монументалношћу дово
де посматрача у стање контемплације, а својим прочишћеним
формама истраживаче фуненрарне уметности у анализу стила
који је настао спајањем традиција двају народа. У овом раду по
кушаћемо да тај стил загробне уметности повежемо са филозоф
ским схватањима минимализма, који  је у случају јеврејског наро
да настао због многих историјских и друштвених  околности. Не
у жељи да побијемо филозофске основе на којима је настао овај
уметнички правац 60-их година 20. века, већ да препознамо његове
прапочетке у култним гробним местима, где је временом доби
јао историјску и религијску вредност, а које је као новоформирани
стил искључивао из свог симболизма. Уколико поменуте типове
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надгробних споменика ставимо у Ајншајново релативно време1 и
простор2 из кога нам они одашиљају другачију енергију, онда мо
жемо да се позовемо  на ону девизу уметничке форме у минима
лизму, Мање је више, док намерно одсуство објективности говори
више од самих објеката.
Кључне речи: минимализам, визуелни идентитет, сефардски
споменици, јеврејска заједница у Београду

Увод
У колективној свести човечанства урезана су два схвата
ња надгробних споменика, као мрачне и хладне тамни
це или као другог дома/куће.3 Без обзира на различитости
епохе и цивилизација, гробна обележја и гробља су одув ек
била култна места, која ако посматрамо са историјског или
историјско-уметничког гледишта, постају драгоцени изво
ри информација о окамењеној прошлости бројних народа и
њиховог визуелног идентитета. Да ли можемо онда, поред
апотрофејске намене надгробних споменика, разматрати и
њихову улогу у времену и простору, а њихов облик и изглед,
као добро исконструисани визуелни знак који ће одолевати
времену, захваљујући енергији која настаје у интеракцији
са посматрачем?4 Оваквим сагледавањем надгробних спо
меника можемо повезати са филозофском позадином стил
ског правца у визуелној уметности као што је минимализам
и са човековом потребом да се константно враћа праискон
ском знаку-симболу који је био геометријски приказан у
менхирима, пирамидама, обелисцима, стубовима, стелама,
стећцима.5 У 18. и 19. веку појављују се врло специфични
надгорбни споменици сефардских Јевреја6 као реакција на
1 Калчић, С. (2011) Однос сувремене ликовне умјетности и архитектуре
у раду Иване Франке – Умјетност на граници постојања, Загреб, стр.
481. Време је оно што траје, време није нешто попут точка, већ конти
нуирано и претежно састављено од димензија: прошлост, садашњост
и будућност.
2 Радовић, С. (2016) Поимање физичког простора у друштвеној теорији,
Београд, стр.151.
3 Аријес, Ф. (1989) Есеји о историји смрти на Западу, од средњег века до
наших дана, Београд, стр. 163.
4 Радовић, С. (2016) нав. дело, стр. 151. Због тога се сва кретања од
ређују и мере у односу на материју, а сви облци мерења зависе од ре
ферентног оквира посматрача.
5 Janson, H. W. (1982)   Istorija umetnosti, Beograd, str. 551. Константин
Бранкуси – таленат изос тављања, чиме су се његове скулптуре надо
везивале у симболици трајним обележјима као што су стене у старих
народа.
6 Заштита Јеврејске имовине (Јеврејско историјско, религијско и умет
ничко наслеђе) стр. 12, 01. 06. 2017; https://www.joz.rs/seminar/ceresnjes.
doc
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њихову благу асимилацију на Балкану и на антисемитизам
који је тада владао у Србији. Највећи број ових обележја је
сачуван у Босни и Херцеговини, а одређен број ових спо
меника се налази и на Јеврејском гробљу у Београду, чиме
представљају занимљиву спону са традиционалним стећ
цима, јеврејском културом и естетском одликом минима
лизма.

Минимализам као схватање простора, времена, 
облика и форме у надгробним споменицима
Поменули смо да је предмет овог рада стављање у сасвим
нови контекст специфичне споменике сефрадских Јевреја из
18. и 19. века, који се налазе на Јеврејском гробљу у Београ
ду. Подизање гробља, на месту где се и данас налази, везује
се за 1876. годину, када је купљено зежљиште за Ашкенат
ско гробље,7 да би се оно проширило откупом додатног зе
мљишта за смештање старог Сефардског гробља из центра
града, тачније са Ташмајдана.8 Тако да на једном месту мо
жемо да пратимо општа стилска и уметничка кретања Је
врејске заједнице у Београду и њихово укључивање у раз
личите видове друштвених активности, насталих у жељи за
утврђивањем и јачањем равноправног положаја за који су се
изборили.9 Жеља за изједначавањем са нејеврејском околи
ном сукобљавала се са свешћу о властитом пореклу и тра
дицији, па је тако у погледу и надгорбних споменика често
долазило до необичних и еклектичких решења.10 Ова одлика
еклектицизма је карактеристична за једну групу сефардских
споменика из 19. века у којима препознајемо ту специфич
ну комбинацију традицион
 алних споменика – стећака, са
чистим формама минимализма.
Можда је сувише смело што правимо ову везу са правцем
који је настао знатно касније у примењеној уметности, сли
карству и архитектури, настојећи да се редукује израз на ге
ометријске облике оштрих линија и одбацујући коментари
сање друштва, лични израз уметника, наративне елементе
или алузије на историју, политику или религију.11 Апсурд је
7 Баришић, С. (2005) Јевреји у Београду, Београд, стр. 76; 20. 06. 2017.,
http://www.ceir.co.rs/download/Religija%20i20tolerancija%20br.5.pdf
8 Јеврејско гробље, 04. 09. 2014., http://www.jobeograd.org/index.php?op
tion=com_content&view=article&id=226&Itemid=190
9 Беришић, С. нав. дело, стр. 75.
10 Рожман, М. (2015) Јавни идентитет сефардске заједнице у Сарајеву, стр.
52,54. 10. 06. 2017. http://www.academia.edu/22200507/JAVNI_IDEN
TITET_SEFARDSKE_JEVREJSKE_ZAJEDNICE_U_SARAJEVU_AR
TUM_ISTORIJSKO-UMETNI%C4%8CKI_%C4%8CASOPIS
11 Минимализам, 13. 06. 2017, https://sh.wikipedia.org/wiki/Minimalizam
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да, ма колико један правац настао оваквим филозофским
схватањима, временом он добија све оне одлике против
којих се борио, док се у свим тим успротивљеним сегмен
тима проналазе архетипови који су намерно или несвесно
утицали на њега. Тако су простор, време, облици и форме
фундаментално нараздвојиви у минимализму, док је одсу
ство објективности настајало из унутрашње сложености ко
ја долази из мита, религије, природе, друштва и уметности.
Материјали и начин на који је дело представљено су уједно
и сама његова стварност или тематика, али такође и разлог
самог постојања. Манимализам не претендује ни на какву
другу симболику осим онога што се може видети у самом
делу. Тиме се испуњава симболика специфичних споме
ника сефардских Јевреја, где је лични израз уступио место
редукованом визуелном знаку, облику-форми, који нам ша
ље одређену енергију, а у тој интеракцији простор и време
добијају на значају.

Минималистичко схватање визуелног 
идентитета у несигурним друштвено-
историјским околностима по 
јеврејски народ у Србији
Уколико се позовемо на ликовни израз који је одув ек био
човекова потреба да искаже своје душевно стање, али у исто
време и да буде траг о његовом постојању, онда кроз њега
можемо да увидимо разне друштвено-историјске околности
бројних народа и цивилизација. Преко декоративног стила
(са бројних археолошких налаза керамике, архитектонских
споменика, фреско-сликарства и примењене уметности) ко
ји је достизао свој врхунац у периодима мира, просперитета
и економског развоја можемо да сагледамо одрживи развој
једног друштва. У свим турбулентним временима човек је
свој визуелни идентитет сводио на најједноставнију фор
му, штедећи снагу и време у непрестаној борби за опстанак.
Минималистички ликовни израз и визуелни идентитет је
врејског народа је нераскидиво везан са њиховом судбином
која је у Србији и на Балкану била одув ек неизвесна.12 Дока
зи једног таквог периода су сефардски споменици у другој
половини 19. века на Јеврејском гробљу, тачније од 1830. до
1888. године.13

12 Беришић, С. нав. дело, стр. 71. Данас Београд представља бледу тач
ку на географској мапи јеврејске дијаспоре, а његови Јевреји су једва
приметни
13 Исто, стр. 73-74.
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Ово је период константног превирања, за стицање аутоном
ности Србије, борбе око власти кнеза Милоша Обреновића
и кнеза Александра Карађорђевића, која се завршава дола
ском на престо кнеза Михаила Обреновића. У овом раздо
бљу десила су се два велика удара на јеврејски народ. Уред
бом кнеза Александра Карађорђевића (1845-46. и 1856.го
дине) јеврејском становништву је забрањено поседовање
непокретности, као и становање у градовима у унутрашњо
сти Србије. Равноправност добијају у кратком периоду по
повратку кнеза Милоша Обреновића у Србију (1859. годи
не), да би под влашћу кнеза Михаила Обреновића дошло
до кулминације насиља над њима (антијеврејски закон из
1861.године и крвопролиће у Шапцу, 1865. године). Година
1870.забележена је као година када почиње регрутација му
шких припадника јеврејских заједница у Србији, за служе
ње редовоног војног рока. Коначно, Јевреји остварују своја
грађанска и политичка права одлуком на Берлинском кон
гресу 1878. године, која су 1888. године званично законски
регулисана.14
Након сагледавања овог временског раздобља у 19. веку
за јеврејски народ у Србији, одсуство објективности гово
ри више од самих објеката. Минималистичка неут ралност
израза је била одабрана за овај вид фунерарне уметности,
као што је и праисторијски човек у сталним сеоб
 ама оста
вљао трагове који су репродуковали стварност у којој је жи
вео и изражавао мрачне стрепње и претећа страховања која
су господарила његовом егзистенцијом.15 У том смислу се
фардски споменици на Јеврејском гробљу су постали визи
је стварности једног народа и њиховог магијског схватања
света сведеног на минимум. Тако је добијена специфична
конструкција споменика, која је многим истраживачима из
гледала као комбинација богумилског стећка и хоризонтал
не плоче карактеристичне за гробна обележја Сефарда. На
тај начин сефардски Јевреји су истицали тајанствену сврху
споменика, пре него ли његове конструктивне циљеве,16 а
минималистичком формом су донекле били сигурни да спо
меник неће бити оскрнављен управо због те тајанствености/
варљивости.

14 Исто, стр. 74.
15 Пискел, Ђ. (1970) Општа историја уметности 1, Беог рад, стр. 9.
16 Исто, стр. 17. Ђина  Пискели у опису архитектонских манифестација у
бронзаном праисторијском добу мегалитске менхире и долмане у Стон
хенџу, Карнаку и Ла Локмаријакеу сматра почецима трилитског кон
структивног метода (два вертикална држача која носе хоризонтални
архитрав).
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Специфични сефардски споменици из 19. века 
на Јеврејском гробљу у Београду
Симболи у надгробним споменицима су посредници изме
ђу света живих и света мртвих, који се доживљавају свим
чулима интуиције, јаве и сна. Симбол као такав обједињује
физичке и менталне сегменте у простору.17
У случају једне групе споменика сефардских Јевреја имамо
јединствен облик који не може да се види нигде другде осим
на сефардском гробљу у Сарајеву, у Босни и Херцеговини18
и на Јеврејском гробљу у Београду, у Србији. Типични тра
диционални сефардски споменици су једноставне хоризон
талне надгробне плоче са уклесаним хебрејским натписом,
али оно што ове споменике чини специфичним је да уме
сто плоче имамо издигнути хоризонтални споменик у пуној
пластици који асоцира на римске стеле, богумилске стећке,19
средњовековне саркофаге, оштрих линија, без декоративног
рељефа и украса. Оваква минималистичка једноставност
разумљива је у контексту простора и локалних политич
ких околности у којима су споменици као јавни визуелни
идентитет настали. Већ смо поменули колико је овај народ
желео да се изједначи са новом средином битисања, при че
му су свест о властитом пореклу и традицији, прилагодили
сакралности локалне власти и становништва.20
У том прилагођавању, настао је стил који је најнеут рални
ји. Могао је да се повеже са традицијом, историјом и дру
штвом, али у исто време и да не значи ништа до самог гео
метријског симбола који се са својом рационалном формом
и чистим плохама, без личног израза, стила, истиче у естет
ском квалитету. Тако је материјал (камен, гранит, опека) је
дини разлог самог постојања споменика, који код посматра
ча ствара реакцију контемплације, али и запитаности ко је
ту сахрањен. Као што је минимализам касније у 20. веку
испитивао природу уметности и њено место у друштву,21
тако су се и сефардски Јевреји у 18. и 19.веку преиспити
вали око свог приказивања друштвеног и грађанског поло
жаја. Минимализам не претендује никакву другу симболику
осим онога што се може видети у самом делу. Тако и у овим
споменицима не видимо никакву другу симболику која би

17 Аријес, Ф. (1989) нав. дело, Београд, стр. 163.
18 Рожман, М. нав. дело, стр. 4.
19 Исто, стр. 4.
20 Исто.
21 Минимализам 13. 06. 2017, https://sh.wikipedia.org/wiki/Minimalizam
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се везала за јеврејски народ осим универзалне симболике у
сваком обележју постојања и кретања материје у природи.
Варијације ових споменика су мале: једни имају на правоу
гаоној основи хоризонталну плочу, док су други без ње, као
споменик из једне целине (једног комада камена). Пресеље
њем из центра града, груписани су на левој страни парцеле
гробља, где се стилски разликују од каснијих споменика ко
ји су мењали облике према водећим стиловима у фунерар
ној уметности. Из тог разлога на одређеном броју старих
споменика, приметне су интервенције, тиме што су на хо
ризонталним плочама додавани обелисци, вертикалне плоче
са натписима имена покојника или фотографије скромних
димензија, како би добили идентитет. Заједничка каракте
ристика ових споменика је сродност са архитектуром, а по
што су збијени један поред другог у специфичном простору
и месту сећања, не можемо их доживети као амбијенталне
скулптуре, већ као целину. Управо преко тих специфичних
споменичких целина, посматрач се окреће несвесном тра
гању за суштином између свакодневног и апсолутног, ма
теријалног и духовног.22 Тако је минималистичко решење
сефардских споменика употребљено као јединствени израз
прикривеног националног идентитета и симболичког језика
тишине.23 У том простору јасно се истиче енергија која вла
да између посматрача и објекта у релативном времену. Ова
комуникација превасходно зависи од нашег сензибилитета,
тачније филозофске категорије која је везана за лично пои
мање света, живота, смрти. Зато су нам представе у мини
мализму, као и у свим модернистичким стиловима, уствари
варљиве слике једноставности.24
Овај тип споменика које смо издвојили на Јеврејском гро
бљу појављују се од 1830. до 1888. године, што се узима као
неизвестан период прилагођавања јеврејског национ
 алног
идентитета у Србији. Почетком 20. века Јеврејска заједница
узима водеће учешће у креирању јавног и друштвеног про
стора у Беог раду, али никада неће бити јасно, нити оправ
дано зашто су се чак и у „Златном добу’’ јеврејског народа у
Србији,25доносиле антисемитистичке уредбе које су вређале
народ толико сличан нама, скоро исти.

22 Василски, Д. (2012) Минимализам у архитектури: како језик архитек
туре представља њен идентитет, Београд, стр. 43.
23 Исто, стр. 46.
24 Исто, стр. 48.
25 Беришић С. нав. дело, стр. 80.
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Закључна разматрања
У овом раду жеља нам је била да скренемо пажњу на једну
групу споменика из 19. века, који су остали сачувани, а на
лазе се на Јеврејском гробљу у Београду. Њихов изглед нас
је инспирисао да на другачији начин разматрамо уметничке
правце који су званичне називе добили 60-их година 20. века
у Америци. Сама њихова филозофска позадина је почивала
на праис конској потреби изражавања страхова и патње, јаве
и сна, свесног и подсвесног. Фунерарна уметност јеврејског
народа у Србији је слабо истражена, а представља једин
ствен извор инфомација друштвених и културних превира
ња у 19. и 20. веку, за разлику од архитектонских спомени
ка који својом естетском и уметничком вредношћу стварају
варљиву слику о прошлости. Споменици су ипак били јавни
симболи који су због саме природе затвореног и посвеће
ног простора гробља, били далеко од очију јавности. Ипак,
у литератури постоје примери описа сличних споменика,
али углавном се стављају у конотацију са еклектицизмом и
прихватањем религијских обичаја локалне управе и станов
ништва. Истраживањем овог периода, када су настали спе
цифични сефардски споменици, увиђамо да су они настали
из потребе да се остави траг о свом постојању. Позивање на
минимализам, урађено је са циљем да укажемо, да и поред
тога што су споменици лишени уметничког израза, чиме се
одбацује принцип стваралаштва, ипак својом геометријском
формом на нас делују емотивно и подсвесно. На тај начин
код нас стварају одређену реакцију, а то је главна одлика ми
нимализма. Уколико је позивање уметничког правца приме
вализма26 у скулптури, враћање исконском изразу и симбо
лу, онда је у минимализму истицано праисконско у њиховом
изостављању са циљем враћања на форму од које је све и
почело.

Јеврејско гробље, Београд, 2014,
фото Александар
Јоксимовић
26 Janson, H. W. nav. delo, str. 551.
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Остаје нам да се овом темом подробније бавимо, како бисмо
спознали једну нама до сада непознату културну историју
приватног и јавног живота јеврејске заједнице у Београду.
Уметничко-филозофски правац као што је минимализам по
маже нам у покушају да истакнемо један универзални језик,
који није успео да се избори са модерним политички анти
семитизмом27 чијим су деловањем у 20.веку, настали бројни
етно-национализми на Балкану.
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MINIMALISM AS AN EXPRESSION OF VISUAL
IDENTITY ON THE SEPHARDIC TOMBSTONES AT
THE BELGRADE JEWISH CEMETERY
Abstract
Sephardic tombstones at the Belgrade Jewish Cemetery provide a
significant topic in studying the visual identity of the Jewish community
in Serbia. Being symbols of the cultural history of a nation, they are also
evidence of a style which became typical of the Sephardic Jews in the
entire Balkans in the 18th and the 19th century. With their simplicity and
minimalistic monumentality, they induced a certain contemplativeness
in the observer, and their refined form inspired those who studied the
funerary art to analyse their style which was created as a blend of
’traditions’ of two nations. Here, we will try to connect this style of
funerary art with the philosophical minimalism, which in case of the
Jewish people occurred due to many historical and social circumstances.
Not wishing to overrule the philosophical grounds on which this art
school was born in the 1960s, the paper rather aims to recognize its first
beginnings in the cult tombstone art, which in time gained on historical
and religious value which the newly started art school excluded from
its symbolism. If we place these types of tombstones into Einstein’s
relative time and space from which they emanate a different energy,
then we can evoke the motto of the minimalistic art forms – The Less
is More – where a deliberate absence of objectivity speaks louder than
the objects themselves.
Key words:  minimalism, visual identity, Sephardic tombstones, Jewish
community in Belgrade
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АСПЕКТИ МИНИМАЛИЗМА У
УМЕТНОСТИ ДЕВЕДЕСЕТИХ:
МИРЈАНА ЂОРЂЕВИЋ И
ИВАН ИЛИЋ
Сажетак: Рад ће се бавити уочавањем и интерпретирањем елеме
ната историјског минимализма у примерима уметности деведесе
тих у Србији. Примери редуктивног приступа у националној умет
ности постоје али систематичнија употреба аспеката блиских и/
или истоветних минималистичкој геометријској форми, серијској
синтакси индустријске производње, серијалности и репетитив
ности, приметнија је у неким уметничким праксама у последњој
деценији 20. века. Намера је да се истражи природа и смисао ових
релација, да се испита да ли је реч само о посред(ова)ној вези или
је реч о критичкој рецепцији минимализма, попут оне заступљене
у уметничким токовима исте деценије у свету.
Кључне речи: минимализам, уметност деведесетих година,
редуктивно, серија, readymade, Иван Илић, Мирјана Ђорђевић

У домаћим1 историјско-теоријским елаборацијама о српској
и југословенској уметности седме и осме деценије 20. века
било је покушаја да се уочавањем појединих елемената, ко
је су тадашња интернационална ликовна критика и касније
1 Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије бр. 177013
(Српска уметност 20. века: национално и Европа).
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историјско-уметничке систематизације дефинисале као од
лике минимализма (попут репетитивности и серијалности,
примарних структура, редуктивне и геометријске форме,
фокусирање на материјалне квалитете објекта, инсистира
ња на перцептивном а не метафоричком читању рада), уведе
дискурс о минимализму.2 Будући да је минимализам својим
наглашавањем темпоралне перцепције довео у питање ди
сциплинарни поредак модерне естетике, као и да је засту
пањем опажања као супстанцијалне одлике дела а не изра
жавања довео у питање егзистенцијализам апстрактног екс
пресионизма (и прогласио смрт аутора а рођење посматра
ча),3 а да је све то обавио путем ’чистих и редуктивних фор
ми’, мапирањем ’логичких структура’, уобичајени закључак
којим су се заок руживала разматрања о минимализму био је
да је минимализам прихватио један формалистички модел
модернизма да би исти тај модернизам довршио. Проблем
је у томе, како се испоставља, да је та интерпретација која
производи ’идеалистичку’ верзију минимализма тек опис,
и да се до смисла минимализма долази тек промишљањем
његових концептуалних претпоставки. Оно због чега Џејмс
Мејер (James Mayer) у свом прегледу о минимализму и ње
говом присуству и његовим трансформацијама у уметности
осамдесетих и деведесетих година 20. века, закључује да
whatever else you want to say about it, Minimalism matters,4
а Хал Фостер (Hal Foster) минимализам види као парадиг
матски помак према постмодернистичким праксама, одно
сно због чега се може тврдити да је минимализам отворио
ново поље уметности које савремена уметност наставља да
истражује, јесу управо ове претпоставке.
Успостављање релација између примера српске и југосло
венске уметности и минимализма у домаћој ликовној кри
тици и историјско-уметничким интерпретацијама темељи
ло се углавном на уочавању неких формалних паралела,
мапирању угледања на искуство историјских авангарди и
на њихове моделе пракси, и артикулисању различитости /
специфичности на домаћем терену опет према формалним
одликама, док је изостајало разматрање друштвених, поли
тичких, економских, теоријских прекида који су имали суп
станцијални значај и у обликовању контекста у којем настаје
2 Видети: Susovski, M. (1983) Minimalizam u Jugoslaviji, Zagreb: Galerija
suvremene umjetnosti; Zabel, I. (1990) Vidiki minimalnega – Minimalizem
v slovenski umetnosti 1968-1980, Ljubljana: Moderna galerija; Denegri, J.
(1991) Vidici minimalnog, Život umjetnosti, br. 48-49, Zagreb: Institut za
povijest umjetnosti, str. 114-117.
3 Видети: Foster, H. (1996) The Return of the Real, Cambridge, MA, London:
MIT Press, pp. 58-59.
4 Mayer, J. (2011) Minimalism, London: Phaidon, p. 42.
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минимализам, али и у обликовању контекста у којем су на
стајали разматрани радови. Такав приступ је, у околностима
појаве ’неекспресионистичких’ црта (Ђермано Ћелант (Ger
mano Celant))5 у уметничким продукцијама с краја осам
десетих и почетка деведесетих у Београду и Новом Саду,
обележио мапирање и критичко-теоријску интерпретацију
формалног удаљавања од ’(нео)експресионистичких’ осам
десетих чиме је била успостављена стратешка разлика по
моделу деценијског кључа. Међу одликама ’неекспресиони
зма’ у ширем смислу препознавани су и издвајани редук
тивност, серијалност, примарност форме и материјала, неи
коничност, аналитичка ауторефлексија, readymade традици
ја, уметнички предмет као имперсонални продукт а не као
субјективна пројекција, близак ’специфичном објекту’, по
статусу ’ни-скулптура-ни-слика’. Другим речима, формалне
одлике ’неекспресионизма’ су добрим делом идентичне
фромалним одликама минимализма. Током деведесетих го
дина се не само у Србији већ и у свету међу уметницима
обнавља интересовање за језик минимализма, односно ин
тересовање за критичко преиспитивање минималистичке
геометријске форме, серијалне синтаксе, анти-субјективних
процедура, претпостављене хладне имперсоналне естетике,
њене монументалности и њене институционализације, а из
перспективе телесности, процесуалности, размене, нејасне
алузивности. Деведесете спајају формалне аспекте мини
мализма са елементима наративности, различите градације,
од садржаја општег карактера па до крајње партикуларних,
интимних нарација у децентрираном и релативизованом
облику. Специфичност по којој се окретање ’неекспресио
низму’ у локалним условима издвајало јесте изостанак ар
тикулисане домаће минималистичке традиције у односу на
коју би се критички дијалог и промишљање успоставили,
снажно наслеђе концептуалне уметности или онога што је
прецизније именовано новим уметничким праксама, и ко
начно, дискурс ’модернизма после постмодернизма’, тео
ријски утемељен на моделима постструктуралистичког чи
тања модернизма, критике медија и ауторефлексивног преи
спитивања аутономије уметности. И док су партиципативне
уметничке праксе наслеђу минимализма приступале као
саставном делу свеукупне и у пракси спровођене хетеро
номне критике идеје о аутономији уметности, у уметничким
истраживањима која су се надовезивала на различите еклек
тичке приступе скулптури и слици развијане током осамде
сетих година, то наслеђе је било подређено преиспитивању
и редефинисању двојног карактера уметности а пре свега
5 Celant, G. (1988) Unexpressionism, New York: Rizzoli.
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концепта аутономије у оквиру начелног прихватања аутоно
мије као одређујуће за уметност. Овај други приступ био је
парадигматичан за уметност у Србији на прелазу из девете у
десету деценију и у првој половини десете деценије, између
осталог за појаву тзв. Нове београдске скулптуре и тзв. ’тех
но-естетске’ и ’техно-спиритуалне’ уметности.6
Мирјана Ђорђевић је уметница која, истовремено са Ива
ном Илићем, почиње да излаже у Галерији СКЦ-а, 1989.
године. Има доста додирних тачака и преклапања у кари
јерама и продукцији ово двоје уметника, што се одразило
и на критичку и теоријску рецепцију и писање о њиховом
раду. Њихове прве изложбе у Галерији СКЦ-а показале су
развијено и самосвесно одвајање од стандардног школ
ског програма на Факултету ликовних уметности који су
у том тренутку завршавали а у концептуалном смислу ве
лико интересовање за авангарде, неоавангарде, уметничке
праксе седамдесетих. У периоду од 1989. до 1995. године,
у Београду су искључиво самостално излагали у Галерији
СКЦ-а, и учествовали, углавном обоје, на важним/прести
жним групним изложбама у бившој и данашњој Југосла
вији, као и у иностранству. Такође, средином деведесетих
похађају постдипломске студије на Уметничкој академији у
Дизелдорфу (Иван у класи Јаниса Кунелиса (Jannis Kounel
lis), Мирјана у класи Клауса Ринкеа (Klaus Rinke)) Затим,
генерацијска припадност техно-(под)култури, и шире свету
6 „Техноспиритуалним се назива уметнички рад који у егзактности тех
ничке (машинске, медијске) реализације објекта или амбијента открива
поредак значења оптичких симбола и још даље симболичких ефеката»;
Šuvaković, M. (1994) pref. cat. Mirjana Đorđević, Tehnoestetska struktura, in
stalacije, ornamenti i koncepti Mirjane Đorđević, Beograd: Galerija SKC; «...
техноестетске и техноспиритуалне стратегије се препознају као поступ
ци пројектовања индустријски произведених ’комада’ и констелација
‘комада’ (инсталације, амбијенти) у симболичком преур еђењу и индек
сирању оптичког простора” Šuvaković, M. (1995) Korekcije modernizma
- tehnoes tetski prostori Ivana Ilića, Projeka(r)t br. 5, Novi Sad: Prometej, str.
46; „захваљујући изразитој амбивалентности особина ове уметности
(поларитети технолошког и спиритуалног у тежњи ка јединству) она се
истовремено може разумети као даљњи степен свесног превладавања те
парадигме у смеру и смислу ревалоризације извесних карактеристичних
обликованих начела модерне, где се после доминације лика, фигуре и
представе у недавној уметности тежиште проблема преноси ка приори
тету форме и њених сједињених пластичких/визуелних и симболичких/
духовних својстава.”; Denegri, Ј. (1995) Prior itet forme i obnovljena duhov
nost u umetnosti devedesetih: Mirjana Đorđević i Ivan Ilić, Transkatalog br.
2/3, Novi Sad, str. 62; Видети и: Šuvaković, M. (1995) Tehno-umetnost, in
tervju sa: Ilić I., Projeka(r)t br. 5, Novi Sad: Prometej, str. 50-51; Denegri, J.
(1994) pref. cat. Ivan Ilić, Beograd: Galerija SKC; Šuvaković, M. (1993) Scena
za znak, instalacije, fantazmi, ornamenti i koncepti M. Đorđević, Projekat br. 2,
Novi Sad: Prometej, str. 20-24; Šuvaković, M. (1996) Asimetrični drugi, eseji o
umetnicima i konceptima, Novi Sad: Prometej, str. 334-346.
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брзих информација и хладних медија, екранске слике/екра
на као површине жеље (као форме неспоразума, немогућег
виђења Реалног и/или као места приказивања и производ
ње фиктивне ситуације тамо где се очекује појавност реалне
ситуац
 ије), у њиховом раду била је формулисана укидањем
сваког трага персоналног, неекспресивним, хладним, фа
брички изведеним модулима/високо софистицираним стру
курама од стакла, метала, гуме. Такође, њихов рад у периоду
од 1989. до 1996. године био је предмет детаљне, посвећене,
аргументоване, информисане, интензивне критичарско-те
оријске елаборације, што је довело у неком смислу до ин
ституцион
 ализације њихове праксе, али и до полемичких
реакција које су преиспитивале ову интерпретацију, више
указујући на аспекте који су јој измакли, попут занемари
вања друштвених импликација њихових радова, него нуде
ћи једнако елаборирано алтернативно теоријско тумачење.
Радови настали у периоду 1989. до 1996. године кретали
су се од неоконцептуалних преиспитивања потенцијала
readymade-а и апропријације у најширем смислу (Илиће
ви радови Репетиција Photo-dossier-а Н. Париповића 1976
(1989),7 Маркирање/Xероx мултипликација I: RRose Sélavy,
alias Marcel Duchamp, 1921 (1990)8 и Без назива (1991)9; као
и инсталација Без назива-Сопоћани (1990)10 и Идентитетстање (1990)11 Мирјане Ђорђевић), промишљања структуре
7 Инсталација коју чине девет истоветних графика Неше Париповића из
1976. године - рад «Photo-dossier» - поређаних вертикално, једна изнад
друге, директно на зиду, стварајући визуелни утисак једне вертикалне
траке од пода до плафона.
8 Инсталација која се састоји из девет квадратних ксерокс копија фотогра
фије Марсела Дишана (Marcel Duchamp), алијас Rose Sélavy, коју је Ман
Реј (Man Ray) снимио 1921, распоређених према правилном поретку по
три копије у три реда на централном зиду галерије.
9 Зидна инсталација серијалног типа са основним readymade узорком:
Илић је поступно на површину 36 новчаница наносио меки графит да
би потом глачао површину до огледалног сјаја.
10 Амбијентална артикулација унутрашњег простора галерије СКЦ-а кон
ципиран и реализован у сарадњи са Фабриком стакла из Панчева то
ком трајања Летње радионице ове галерије. Од стакла биле су изведене
контуре прозора (у размери 1:1) постављене на зид галерије насупрот
прозорима. Акрилном црном и белом бојом на лицу и наличју стакла
сликане су четири варијације орнамента крста (мотива са одеће архије
реја приказаних на фресци Поворка архијереја из 13. века, у сопоћанској
апсиди).
11 Инсталација коју чине 24 плитка и дубока порцеланска тањира инду
стријски произведена: на дванаест дубоких тањира је техником фотоке
рамике одштампано дванаест портрета уметника који су одиграли кључ
ну улогу од футуризма до концептуалне уметности; Боћони (Umberto
Boccion i), Дишан, Малевич, Мондријан (Piet Mondrian), Полок (Jackson
Pollock), Фонтана (Lucio Fontana), Клајн (Yves Klein), Њуман (Barnet
Newmann), Ворхол (Andy Warhol), Бојс (Joseph Beuys), Смитсон (Robert
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и жеље слике (Илићеви радови Златни пресек/Варијаци
је пропорције (1990)12, Злато (1990)13 и Без назива (1991);
или рад Мирјане Ђорђевић Статично-покрет (1989)14) и
жеље уметности/уметника (Ђорђевић Идентитет-стање
(1990)), преко оних који су се у концептуалном смислу не
двосмислено надовезивали на став ’less is more’ или његову
радикалнију верзију ’максимална енергија-минимално вре
ме’ (Стање-гест-молитва15 Мирјане Ђорђевић из 1990), до
инсталација и амбијената, за наше прилике и у односу на
њихове, до тада, изведене радове, монументалнијих разме
ра, реализованих у фабрикама.
Поступци и концепти који су заједнички за све радове из
овог периода, без обзира на начин извођења рада (ручно или
машински), без обзира на материјал, (а)иконичност, про
блем истраживања, обухватају на првом месту неекспре
сивност која је подразумевала заправо превођење великих
или институционализованих наратива попут историје умет
ности 20. века, спектакуларизованих слика и сопствене те
лесности у редуковану форму, суштину, на апстрактни знак
(прототип, архетип), а затим и репетитивност/серијалност/
структуре и коначно став ауторефлексивне провинијенције
да „уметност настаје из уметности“,16 или уверење у пер
Smithson) и Де Марија (Walter de Maria), а на дванаест плитких одштам
пани су истом техником репродукције њихових дела.
12 Инсталација са 36 варијација пропорције у две и три поделе квадрата
димензија 24x24, постављена дуж целог зида галерије у два правил
на хоризонтална низа: у првом низу је 36 цртежа линијске поделе, а у
другом је истих тих 36 подела испуњених пигментом.
13 Подна инсталација у облику круга, испуњеног златним пигментом, преч
ника 3,5 метра. Поред галерије СКЦ-а, рад је излаган и на 16. бијеналу
младих у Ријеци 1990. године.
14 Инсталацију су чинила три (четири) елемента: на чеоном зиду галери
је, цртеж графитном оловком настао према Маљевичевој слици Бели
квадрат на белом. Испред (и у равни испод) налазио се телевизор на
постаменту, укључен, али без програма, само са снегом. На телевизору
се налазила фотографија уметнице, портрет који је урадила Горанка Ма
тић. На одређеном растојању налазила се столица иазбрана да се својим
дизајном уклопи у поставку.
15 Инсталација/амбијентална поставка, која је трајала током једне вечери
само неколико минута и тиме је добила одлике и перформанса. Рад се
састојао из два објекта у дрвету истих димензија. По средини једног био
је изведен рез машином, а по средини другог уметница је исцртала цр
вену линију. Ова два објекта била су постављена паралелно, један поред
другог, и осветљени снопом светлости. У позадини је репродукована му
зика – композиција Шоломона Каца (Sholomon Katz) Молитва за мртве
која је испунила сцену, постала звучни знак који изводи фантазматски
амбијент.
16 „За мене као уметника, модерна је најзначајнија уметничка појава која
је обележила цео 20. век, а можда, уметност уопште. Уметност настаје
из уметности. Уметност је материјал у развијању језика уметности...“
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формативни потенцијал аутономије уметности (уверење ко
је реферише на дијалектички однос између аутономних и хе
терономних елемената унутар уметничког дела/уметности).
Из перспективе разматрања појаве форме/форми исто
ријског минимала у уметности на крају 20. века и њеног/
њиховог значења и учинка, примери попут опуса Мирјане
Ђорђевић и Ивана Илића до 1996, управо због својих од
лика, покрећу питање релација с овим формама, другим
речима, питање потенцијала интерпретације да на основу
формалних и/или концептуалних аналогија позитивном ар
гументацијом произведе ове релације. Дакле, оно преко чега
би могле да се успостављају интерпретативне релације с ми
нималом јесу управо кључне речи дескрипције и полазишта
проблематизације радова Мирјане Ђорђевић и Ивана Или
ћа: фабрички произведени модули према спецификацији с
циљем да се избегне било какав траг уметникове/уметни
цине руке, материјални квалитети објекта, изуз етна накло
ност редукованим и прецизно моделованим, апстрактним,
чистим формама, понављање, систематичност, структурал
ни поредак. Међутим, напори минимализма били су усме
рени ка ограничавању метафоричких читања рада, а нагла
шавању његовог физичког овде и сада, чиме је преозначена
идеја о модернистичкој скулптури као чистој уметности,
издвојеној постаментом и/или самодефинишућим статусом
медија, јер она у минималистичком извођењу постаје реал
ност једног специфичног објекта, међу многим другим, који
уместо да подстиче мапирање особина медијума, преусме
рава пажњу посматрача да истражи „перцептивне последи
це одређене интервенције на датом месту”.17 Минимализам
критички превладава касни модернизам делимичним пона
вљањем трансгресивних поступака авангарде: readymade
поступка с једне и разарањем формалних категорија инсти
туционалне уметности с друге стране. И попарт је посеза
њем за критичким стратегијама readymade-а такође извео
прекид са естетичким поретком касног модернизма, једи
но што је поп користио масовну културу да би преиспитао
елитну уметност и коначно масовно и популарно изједна
чио с елитним, док је минимализам у својим настојањима да
истражи трансформативни потенцијал аутономије естетске
праксе био супротстављен и уметности високог модерни
зма и култури спектакла. Међутим, и поп и минимал, иако
на различитим позицијама у односу на масовну културу и
Видети: Božović, Z. L. (1996) Mirjana Đorđević, intervju, Likovna umet
nost osamdesetih i devedesetih u Beogradu – razgovori, Beograd: samizdat,
str. 35.
17 Foster, H. нав. дело, стр. 38.
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културну индустрију, усвајају процедуре/поредак серијске
производње и потрошње, усвајају друштвено-економски по
редак мултипликације истог и смењивања старог производа
новим. Серијалност у уметности постаје видљива од поја
ве индустријске производње (Моне (Claud e Monet), Ван Гог
(Vincent Van Gogh), Мондријан па до Полока), али више у
режиму пиктуралног понављања мотива и тек с минималом
и попом постаје доследно интегрални део техничке реали
зације дела. Контекст у којем долази до продора индустриј
ског начина рада у сферу слободног времена (уметност), и
који ствара компатибилност идеолошки и формално неком
патибилних уметничких појава јесте контекст касног капи
тализма: производње, потрошње, стандардизације, механи
зације, хиперспецијализације. Логика понављања (масовна
производња) и разлике (серијска производња) је структури
сала минимализам (однос између различитих ’специфичних
објеката’ и репетитивних серијалних поредака) и поп (про
изводња различитих слика репетитивним процедурама). Та
кође, и поп и минимал инсистирају на површини/површно
сти/спољашњости, само код минимала је то тема физичког
или материјалног овде и сада а у случају попа су у питању
савремене репрезентације.18
Иако су Илић и Ђорђевић прибегавање readymade стратеги
ји у свом раду везивали превасходно за утицај концептуалне
уметности и њених разноликих манифестација чињеница
је да је начин спровођења ове стратегије ближи минималу
(стандардизација, индустријски начин рада, индустријски
објекти редуковане форме), па чак и у раним радовима по
пут Илићевог Фото Досијеа и Маркирање/Xероx мулти
пликација I, или Идентитет-стање у којима се readymade
стратегија с једне стране преплиће с постмодернистичком
апропријацијом и цитатношћу, док с друге, захваљујући
правилном поретку, структури, репетицији (иако коначној,
увек одређеној) с минималом. Разрада readymade-а у сми
слу дословног коришћења нечега већ произведеног, што по
стоји међу многим употребним предметима, што циркули
ше у свакодневном животу и служи да изрази и посредује
вредност, препознаје се у Илићевом раду Без назива (1991),
у којем поступком наношења меког графита на површину
новчаница, Илић мења њихову ’судбину’, оне престају да
буду оно због чега су произведене, али не постају баш са
свим, у свом нетакнутом или скоро непромењеном облику
потписано уметничко дело, јер им је додељена функција
подлоге, њихов идентитет нестаје пред цртачко-сликарском
18 За детаљнију анализу односа минимала и поп-арта видети: Foster, H.
нав. дело, стр. 60-68.
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интервенцијом/процедуром и уместо да су произведене у
уметничко дело, истакнута је њихова физичка карактери
стика – да су лист папира. Већ у Фото-досијеу и у Маркира
њу I readymade ’узорак’ је уметничко дело: у првом случају
девет графика Неше Париповића а у другом копија репро
дукције фотографије Мана Реја. Разматра се једна од основ
них проблематизација readymade-а а то је оригиналност
уметничког дела јер графика као уметничка техника почива
на идеји мултиплицирања истог (што се такође налази и у
основи масовне производње) чију ауру троши удаљавање од
првог отиска, док фотографија ауру краде, а фотокопија је
дефинитивно уништава, бар у оном смислу у којем је иде
ја о јединствености уметничког дела производила. Дакле, у
овим случајевима проблем мултипликовања који readyma
de имплицира, кореспондира с његовом минималистичком
елаборацијом у контексту друштвено-економског поретка
позног капитализма и масовне производње предмета. С дру
ге стране, с обзиром да су елементи инсталација од којих се
гради целина организоване по pattern-има, наведени радови
кореспондирају с концептима серијалне производње, произ
водње која почива на производњи разлике, другим речима,
онога што у нашој политичкој економији робних знакова,
заправо конзумирамо.
Наравно да је веза између минимала и фабрички изведе
них радова Ивана Илића (Без назива (1993),19 Без назива
(1994),20 Огледало (1994),21 Без назива (1995)22 и инстала
ције (1996-1998) које поред фабрички обрађених форми
обух ватају и текстове) и Мирјане Ђорђевић (Без назива-

19 Зидна инсталација коју чине 24 конусна облика, изведена обрадом чели
ка у Фабрици тешких алатних машина ’Иво Лола Рибар’ из Железника,
распоређена у два реда по дванаест у сваком на метар растојања.
20 Зидна инсталација од 165 челичних комада кружне форме, уграђених у
зид у пет хоризонталних и 33 вертикалних редова с размацима од 60 цм
између сваког комада, машински обрађени конусно на унутра. Такође
изведени у Фабрици тешких алатних машина ’Иво Лола Рибар’.
21 Кружни, плошни објекат, пречника један метар, с отвором у центру
пречника 12 мм, технолошки обрађен.
22 Зидна инсталација изведена у три реда на истим одстојањима; сваки ред
је изведен од челичних, цилиндричних модула. Модули су исте дужине,
а разликују се две димензије пречника. Сваки ред је изведен сукцесив
ним постављањем модула дужег пречника и модула краћег пречника.
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Сопоћани, Месец (1991),23 Хоризонтала-Вертикала (1992),24
Звезда и сенка (1994),25 Без назива 2 (Деконструкција Фи
боначијевог низа) (1994),26 Растер (1996),27 Стуб (1996)28
и Без назива 3 (2000)29) готово праволинијска на првом
месту због несумњиве имперсоналности и индустријског
23 Зидна инсталација која се састоји од 28 кружних стаклених дискова,
пречника 28 цм, сериграфисаних црном бојом на полеђини и третира
них белим воском у спреју на наличју, сваки диск према шеми месечеве
мене коју приказује. Дискови су урамљени гуменим профилом и онда су
пречника 29 цм. Инсталација има две варијанте: дискови су постављени
у круг и дискови се постављају у низу на одређеном растојању. Рад ре
ализован у Фабрици стакла Панчево. Рад је поред Галерије СКЦ-а био
излаган на Бијеналу младих у Ријеци 1991. и на Бијеналу у Анкари 1992.
године.
 а зидна инсталација чији су елементи од брушеног челика, гуме
24 Угаон
ног профила и дур алуминијума изведене у Фабрици гумених производа
Рекорд из Раковице. Елементи на зиду формирају облик крста тако што
се Хоризонтала која је дужа простире на зиду до угла и прелази на други
зид на којем се укршта с Вертикалом. односи дужина линија су хармо
нични, односно однос елемената и димензије структуре су условљене
поретком златног пресека. Карактеристичне тачке инсталације марки
ране су полулоптама. Рад је поред тога што је био изложен у Галерији
СКЦ-а, излаган и на Бијеналу у Анкари 1992 и на Бијеналу у Венецији
1993. године.
25 Зидна инсталација која се састоји из два челична елемента: један у об
лику правилне звезде петокраке и издужене звезде петокраке методом
дупле пројекције димензија првог елемента.Тело ’звезд’ и ’сенке’ из
ведено је са закошеним оштрим ивицама чиме је наглашена дебљина и
имплицирана тежина материјала/елемената. Рад је изведен у Фабрике
тешких алатних машина ’Иво Лола Рибар’из Железника.
26 Зидна инсталација изведена у Салону Музеја савремене уметности
1994. године, састоји се од 376 челичних кугли реализованих према на
црту уметнице у Фабрици Иво Лола Рибар. Типови кугли (има их 12) од
ређени су Фибоначијевом дванаесточланом серијом: сваки члан серије
одређује број кугли одређеног пречника.
27 Зидна или подна инсталација коју чине 100 комада од челичног правил
но испрофилисаног лима димензија 50x20 цм сваки. Ређају се у низу,
 ик у пет
један уз другог на зиду у једном реду или формирају правоугаон
редова по двадесет модула. Модули/елементи су изведени према тех
ничким упутствима уметнице у смедеревској фабрици САРТИД (данас
Хестил Србија).
28 Објекат (скулптура?) или „нефункционални архитектонски елеменат”
(М. Ђорђевић), од пода до плафона излагачког простора на панчевачком
Тријеналу скулптуре 1996. године, изведен је од дискова (полуфабрика
та) од котерма/црне пластике поређаних вертикално у смакнутом али
ритмичном поретку.
29 Амбијентална инсталација, променљивог облика у зависности од про
стора у којем се поставља, изведена од гуме висине два и дужине два
десет метара чијим се постављањем на зид почев од пода формира гу
мени пролаз. Она мења равнину зида, сужава пролаз с обзиром да се
не ставља у равни зида већ да се њена површина равномерно набира.
Материјал манипулацијом (таласањем) добија наративну димензију,
али, захваљујући интензивном специфичном индустријском мирису,
материјалност гуме остаје некомпромитована.
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реализовања, због коришћених (полу)фабриката (readyma
de), сведеног израза, материјалности, понављања, логичких
структура. Међутим, оно што представља линију одвајања
од историјског минимала јесте чињеница да Илић и Ђор
ђевић конципирају своје структуре као заокружене целине
– радови се темеље на математичким односима бројева и
мера (понекад и на њиховим симболичким значењима), те
тако творе затворене целине. У раду ово двоје уметника
није претпостављена могућност додавања или одузимања
елемената сходно постављеној структури и/ли сходно ставу
’значење-као-контекст’, као што је то случај с примерима у
историјском минимализму. Њихове структуре су у одређе
ном поретку, потпуно дефинисане, заокружене и довршене,
већином рађене за одређен простор и према параметрима
тог простора (чиме и простор постаје саставни део рада,
што би, због наративне димензије, могла да буде референца
пре на интернационални конструктивизам, него на његову
руску варијанту), укључујући понекад могућност пре ’при
лагођавања’ неком другом простору/контексту, него ’перму
тацији’ модула (примера ради Илићев Без назива (1994) или
Месец, Растер и Без назива 3 Мирјане Ђорђевић). Друго,
иако су њихови радови блиски примарним структурама, у
појединим радовима радикално симплификованих облика
и форми (примера ради Илићеви Без назива из 1993, 1994.
и 1995), те форме нису испражњене од значења и таут оло
шке, понајмање аутономне. Степен њихове наративизације
је различит: код Илића однос ’гешталта’ и наратива вари
ра и обично је у сразмери један облик-један појам, док код
Ђорђевић нагиње трансценденцији најављеној у првим ра
довима30 (Без назива-Сопоћани, Хоризонтала-Вертикала,
Месец), и иконизацији (месечевог циклуса који рефлектује
женско телесно, физиолошко искуство (Месец), модифи
кације и естетизације тела (Без назива 2 – Деконструкција
Фибоначијевог низа31) политичке транзиције (Звезда и њена
сенка), искуства јавних простора/јавног превоза у набо
раној гуми (Без назива 3)). Треће, радови Ивана Илића и
Мирјане Ђорђевић деле са радовима минималиста импер
соналност, при чему се уочава разлика између производ
ње елемената минималистичког рада у условима развијене
индустрије и позног капитализма на преласку у постинду
стријско друштво, с једне стране и с друге, производње еле
мената за Мирјанине и Иванове радове у оквирима почетака
30 Рецимо у радовима Стање-гест-молитва и Узрок-последица (1990).
31 „Овим радом се реферира и на body-piercing, јер се простор третира као
тело” (Мирјана Ђорђевић); Видети: Denegri, J. (2001) Znanjem na zna
nje. Intervju: Ješa Denegri – Mirjana Đorđević, u: Mirjana Đorđević 89-01,
Beograd: samizdat, str. 98.
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транзиције од скромније развијене индустрије и планске,
политички усмераване друштвене производње ка капита
листичкој. Оно што је обележило транзициони период про
дуженог трајања јесте индустрија у стечају: све фабрике у
којима су Илић и Ђорђевић своје радове изводили су у ме
ђувремену биле предмет мање или више проблематичних
приватизација и углавном су све на крају затворене осим
једне.32 Раскорак између високобуџетне продукције с једне
и почетка краја социјалистичке индустријске производње
и генерално реалних могућности средине, с друге стране,
између социјалистичког модела контролисаног конзумер
ства и капиталистичког модела ’more is more’ конзумерства,
представља симптом жеље генерисане унутар система вред
ности урбане културе и либералних светоназора цивилног
друштва формираног током осамдесетих, а у оквиру којег су
се интелектуално и уметнички, према сопственим речима,
формирали Иван Илић и Мирјана Ђорђевић33 да мења или
да еманципује окоштали, високобирократизовани, провин
цијализовани и нефункционални систем. И овде долазимо
32 Од Фабрике тешких алатних машина ’Иво Лола Рибар’, југословенског
металопрерађивачког гиганта остали су још само неки приватизовани
погони који производе једноставне или мање вредне производе. Ви
дети: Majdin, Z. (24. 1. 2002) Reanimacija giganta, Vreme, br. 577, 22. 9.
2017., http://www.vreme.com/cms/view.php?id=306223; Поповић, Ј. (20. 4.
2017)’Иво Лола Рибар’ – омладинска фабрика, Политика, 22. 9. 2017;
http://www.politika.rs/sr/clanak/378738/Pogledi/Ivo-Lola-Ribar-omladin
ska-fabrika; Микалица, А. (6. 5. 2017) Србији је потребан нови систем
Лола, Политика, http://www.politika.rs/sr/clanak/379977/Srbiji-je-potre
ban-novi-sistem-Lola. Фабрика стакла Панчево је у стечају. Видети: Ano
nim, (8.7.2017) Na prodaju imovina Industrije stakla Pančevo, 22. 9. 2017;
http://pancevo.mojkraj.rs/vesti/ekonomija/item/5507-na-prodaju-imovinaindustrije-stakla-pancevo; видети и: Čubrilo, J. (2012) symptom.dj: Jelica
Radovanović i Dejan Anđelković, Beograd: Fondacija Vujičić, str. 162-163.
Фабрика гуме Рекорд из Раковице је неуспешно прошла транзицио
ни циклус и данас је на њеном месту подигнут тржни центар „Капи
тол парк Раковица”; Видети: Anonim (7. 11. 2005) Ruska firma Vizahema
spasila industriju guma Rekord rakovica, 22. 9. 2017, http://www.ekapija.
com/news/29767/ruska-firma-vizahema-spasila-industriju-guma-rekord-ra
kovica; Anonim (6. 5. 2016) Počelo rušenje fabrike ’Rekord’ – Uskoro niče
’Capitol Park Rakovica’ vredan 30mil eura, 22. 9. 2017, http://www.ekapija.
com/real-estate/1430714/KZIN/pocelo-rusenje-fabrike-rekord-uskoro-ni
ce-capitol-park-rakovica-vredan-30-mil; С. Б. М. (24. 5. 2016) Уместо ’Ре
корда’ тржни центар, Новости, 22. 9. 2017, http://www.novosti.rs/vesti/
beog rad.74.html:606803-Umesto-Rekorda-trzni-centar; Васиљевић, Б. (15.
8. 2016) Биле једном фабрике у Раковици, Политика, 22. 9. 2017, http://
www.politika.co.rs/sr/clanak/361362/Tema-nedelje/Bile-jednom-fabrike-uRakovici. О последњој трансакцији и промени власника некадашњег
САРТИД-а видети: Dokumеntacioni centar Vreme (6. 4. 2016) Kinezi kupi
li SARTID (i povezani članci), Vreme, 22. 9. 2017, http://www.vreme.com/
cms/view.php?id=1382699.
33 Denegri, D. (1994) Mirjana Đorđević: Otići u treću dimenziju a ipak osta
ti na površini, Moment br. 23/24, Gornji Milanovac: Dečje novine, str. 56;
Denegri, J. (2001) нав. дело, стр. 74-84;

260

ЈАСМИНА ЧУБРИЛО
до четвртог аргумента у преиспитивању (могуће) хомоло
гије историјског минимала и уметничког рада Ивана Илића
и Мирјане Ђорђевић: утицај, опет према изјавама ово двоје
уметника,34 савремене архитектуре и индустријског дизајна
који су обликовали јавне просторе и њиховог редукованог
језика утемељеног у доктрини ’less is more’ што тежиште
расправе помера на проблематизовање утицаја минимали
стичке естетике на визуелну културу деведесетих уопштено
и заправо води ка закључку о посред(ова)ном утицају мини
мала на рад ово двоје уметника. Прихватање високотехно
лошки развијене cut & paste културе, културе семплова, по
нављања, серија, умрежавања и разлике, а која у уметности
добија ’форму’ постпродукцијске уметности отвара нова
питања како релација постпродукцијске уметности према
историјском минималу тако и потенцијала да се уметничка
продукција Ивана Илића и Мирјане Ђорђевић разматра из
ове перспективе. Илић и Ђорђевић само делимично пред
стављају у овом периоду постпродукцијске уметнике у
смислу у којем овај појам уводи и објашњава Никола Бу
рио (Nicolas Bourriauld)35 управо онда када, примера ради
Иван Илић користи графике Неше Париповића. У периоду
о којем говоримо, постпродукцијски поступак је присутан
на другом нивоу, у равни концептуализације рада, док кона
чан исход је увек скуп предмета чија је форма (као и форма
њихових констелација), пажљиво осмишљена да, чак и када
дугује и јасно реферише на нпр. другог уметника или ис
куство из јавног простора (примера ради на Карла Андреа
(Carl Andre) у раду Растер Мирјане Ђорђевић или различи
те верзије бар кодова у зидним инсталацијама Ивана Илића
из периода 1996-1998), она је увек ’аутентични’, ’оригинал
ни’ резултат превођења entertainment културе, традиције,
визуелности јавног простора, advertising реалности у језик
уметности и у том смислу поседује димензију аутономије,
и гледано из те перспективе, у комбинацији с редукованом,

34 Timotijević, S. (1997) Ivan Ilić, portret umetnika, Beorama br. 73, str. 68-69;
Denegri, J. (2001) нав. дело, стр. 96.
35 „Од раних деведесетих велики број уметничких радова настаје на осно
ву већ постојећих радова; све више уметника интерпетира, репродуку
је, поново излаже, или користи уметничка дела других или доступне
културне производе. ... Ови уметници који убацују своја дела у посто
јећа дела других доприносе брисању традицион
 алних граница између
продукције и потрошње, стварања и копије, readymade-a и оригиналног
дела” а разлика између различитих облика апропријације до постпро
дукције је „у артикулацији. Радни принцип данашњих уметника преки
да с манипулацијом референци и цитата”. Bourriaud, N. (2005) Postpro
duction. Culture as Screenplay: How Art Reprograms The World, New York:
Lucas & Sterberg, str. 13 i 9.
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геометријском и чистом формом, могуће је њихове радове
интерпетирати као разраду модернистичких постулата.36
Иван Илић и Мирјана Ђорђевић нису једини уметници чи
ји је рад током последње деценије 20. века неговао сведену
форму и остале минималистичке ’атрибуте’. Утицај реду
кованог индустријског дизајна и врхунске обраде уочљив
је примера ради на скулптурама Срђана Апостоловића, на
скулптурама Скулптура од плафона до пода (1993) и Брза
игра (1993) Добривоја Бате Крговића, на Скулптури Слобо
дана Пеладића из 1997, у радовима Зорана Тодоровића као
што су Материјал и енергија (1995) и Инфразвучни топ
(машина за прављење мучнине) (1997). Такође, и наведени
радови су у целини (осим делимично у случају Скулптуре
од плафона до пода) фабрички произведени, али ту се све
сличности мање-више завршавају, и улази се у поље мно
гоструких различитости. Међутим, Илић и Ђорђевић су до
следно, током деведесетих, у свом раду заступали идеје, по
ступке, формални језик који су свакако били у релацији са
историјским минимализмом, aли више на посредован начин,
онолико колико је минималистичка естетика обликовала ви
зуелни хоризонт деведесетих, колико су нове технологије и
могућности утемељене на логичким структурама и алгорит
мима, производиле серије, разлику, субјекте, предмете, сли
ке и стварност и по узору на минимализам постале ’жељене’
и укључене у процес стварања уметности. У светским умет
ничким токовима деведесетих била је заступљена критич
ка рецепција минимализма која је била усмерена да његову
хладну естетику замени међуљудским односом и разменом,
што је de facto у најширем смислу рефлектовало сложене
процесе инсталирања постиндустријског друштва. У кон
тексту другачије врсте транзиције, или двоструке транзици
је, оне локалне, од социјализма ка неолибералном капитали
зму и оне глобалне, од индустријског ка постиндустријском,
постминимал рефлектује транзицијску жељу произведену и
моделовану комодификацијом и идеологијом избора.
ЛИТЕРАТУРА:
Bourriaud, N. (2005) Postproduction. Culture as Screenplay: How Art
Reprograms The World, New York: Lucas & Sterberg.
Božović, Z. L. (1996) Mirjana Đorđević, intervju, Likovna umetnost
osamdesetih i devedesetih u Beogradu – razgovori, Beograd:
samizdat.
36 Шести аргумент је само Мирјанин која поред Џада (Donald Judd), Ан
дреа, и Сол Левита (Sol LeWitt) као изворишта свог ’постминимализма’
наводи уметност и филозофију Далеког истока и традицију
редукционизма совјетске авангарде; Denegri, J. (2001) нав. дело, стр. 96.

262

ЈАСМИНА ЧУБРИЛО
Celant, G. (1988) Unexpressionism, New York: Rizzoli.
Čubrilo, J. (1998) Beogradska umetnička scena devedesetih, Beog rad:
Radio B92.
Čubrilo, J. (2012) symptom.dj: Jelica Radovanović i Dejan Anđelko
vić, Beog rad: Fondacija Vujičić.
Denegri, J. (2001) Mirjana Đorđević 89-01, Beograd: samizdat.
Foster, H. (1996) The Return of the Real, Cambridge, MA, London:
MIT Press.
Mayer, J (2011) Minimalism, London: Phaidon.
Šuvaković, M. (1996) Asimetrični drugi, eseji o umetnicima i koncep
tima, Novi Sad: Prometej, стр. 309-346.
Denegri, D. (1994) Mirjana Đorđević: Otići u treću dimenziju a ipak
ostati na površini, Moment br. 23/24, Gornji Milanovac: Dečje novine,
стр. 53-56.
Denegri, J. (1991) Vidici minimalnog, Život umjetnosti, br. 48-49,
Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, str. 114-117.
Denegri, Ј. (1995) Prioritet forme i obnovljena duhovnost u umetnosti
devedesetih: Mirjana Đorđević i Ivan Ilić, Transkatalog br. 2/3, Novi
Sad, str. 57-62.
Šuvaković, M. (1995) Korekcije modernizma – tehnoestetski prostori
Ivana Ilića, Projeka(r)t br. 5, Novi Sad: Prometej, str. 46-50.
Šuvaković, M. (1995), Tehno-umetnost, intervju sa I. Ilićem, Projeka(r)t
br. 5, Novi Sad: Prometej, str. 50-51.
Šuvaković, M. (1993) Scena za znak, instalacije, fantazmi, ornamenti i
koncepti M. Đorđević, Projekat br. 2, Novi Sad: Prometej, str. 20-24.
Timotijević, S. (1997) Ivan Ilić, portret umetnika, Beorama br. 73,
str. 68-69.
Denegri, J. (1994) pref. cat. Ivan Ilić, Beograd: Galerija SKC.
Susovski, M. (1983) Minimalizam u Jugoslaviji, Zagreb: Galerija
suvremene umjetnosti.
Šuvaković, M. (1994) pref. cat. Mirjana Đorđević, Tehnoestetska struk
tura, instalacije, ornamenti i koncepti Mirjane Đorđević, Beog rad:
Galerija SKC.
Zabel, I. (1990) Vidiki minimalnega – Minimalizem v slovenski umet
nosti 1968-1980, Ljubljana: Moderna galerija.

Вебографија:
Anonim (7. 11. 2005) Ruska firma Vizahema spasila industriju guma
Rekord rakovica, 22. 9. 2017, http://www.ekapija.com/news/29767/ru
ska-firma-vizahema-spasila-industriju-guma-rekord-rakovica
Anonim (6. 5. 2016) Počelo rušenje fabrike ’Rekord’ – Uskoro niče
’Capitol Park Rakovica’ vredan 30mil eura, 22. 9. 2017, http://www.

263

ЈАСМИНА ЧУБРИЛО
ekapija.com/real-estate/1430714/KZIN/pocelo-rusenje-fabrike-rekorduskoro-nice-capitol-park-rakovica-vredan-30-mil
Anonim, (8. 7. 2017) Na prodaju imovina Industrije stakla Pančevo,
22. 9. 2017, http://pancevo.mojkraj.rs/vesti/ekonomija/item/5507-naprodaju-imovina-industrije-stakla-pancevo
Васиљевић, Б. (15. 8. 2016) Биле једном фабрике у Раковици, По
литика, 22. 9. 2017, http://www.politika.co.rs/sr/clanak/361362/Te
ma-nedelje/Bile-jednom-fabrike-u-Rakovici
Dokumеntacioni centar Vreme (6. 4. 2016) Kinezi kupili SARTID (i
povezani članci), Vreme, 22. 9. 2017, http://www.vreme.com/cms/vi
ew.php?id=1382699
Majdin, Z. (24. 1. 2002) Rean imacija giganta, Vreme, br. 577, 22. 9.
2017., http://www.vreme.com/cms/view.php?id=306223
Микалица, А. (6. 5. 2017) Србији је потребан нови систем Лола,
Политика, http://www.politika.rs/sr/clanak/379977/Srbiji-je-potre
ban-novi-sistem-Lola
Поповић, Ј. (20. 4. 2017)’Иво Лола Рибар’ – омладинска фабрика,
Политика, 22. 9. 2017., http://www.politika.rs/sr/clanak/378738/Po
gledi/Ivo-Lola-Ribar-omladinska-fabrika
С. Б. М. (24. 5. 2016) Уместо ’Рекорда’ тржни центар, Новости,
22. 9. 2017, http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:606803Umesto-Rekorda-trzni-centar

264

ЈАСМИНА ЧУБРИЛО
Jasmina Čubrilo

University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Belgrade

THE ASPECTS OF MINIMALISM IN THE ART OF THE
NINETIES: MIRJANA ĐORĐEVIĆ AND IVAN ILIĆ
Abstract
The paper focuses on mapping out the elements of historical
Minimalism on the art scene in Serbia during the nineties. Modular
structures, repeated units, serial syntax, reductive, primary and/or
geometric forms, were all present in the art of Serbia (and Yugoslavia)
during the sixties and the seventies, although more systematic reference
to historical Minimalism and its formal and conceptual aspects will
be featured in some art practices during the nineties. Artistic practice
of Belgrade artists Mirjana Đorđević and Ivan Ilić (who spent some
time at the Kunstakademie Düsseldorf with the professor Klaus Rinke
and Jannis Kounellis, respectively) in the late eighties and during the
nineties served as study cases in this research of the nature and meaning
of the aspects of Minimalism in the art of the last decade of the 20th
century. Therefore the paper investigates whether the formal codes of
Minimal art presented in their artworks from that period have been the
outcome of some kind of critical reception as was the most common
case in the worldwide art productions during this decade, or they have
been related to contemporary visual culture that inclined to reductive
and minimal ‘look’ and aesthetics. Ilić and Đorđević certainly were not
the only artists in Serbia who, under the influence of the ‘cool’ and
hi tech industrial design, adopted the essential minimalist lexicon, but
they have been very consistent in pursuing and developing in different
ways. Their art practices were beyond question in terms of historical
Minimalism. as much as the Minimalist aesthetics fashioned the visual
horizon of the nineties and as much as the new technology and the
possibilities based on logical structures and algorithms produced
series, difference, subjects, objects, representations and reality and by
the Minimalist model became desirable and included into process of
making art. In the worldwide art of the nineties the artists have adapted
the forms of historical Minimalism for their own use: the cold, precise,
calculated, reserved Minimalist aesthetics was replaced by relational
aesthetics, i. e. by interactive human relations and social exchange de
facto following the processes of establishing the postindustrial society.
In the circumstances of different kind of transition or more precise
double transition: from Socialism to Capitalism and from industrial to
postindustrial, post-Minimalism reflects the transition desire created
and modelled by commodification and ideology of choice.
Key words: Minimalism, the art of nineties, reductive, series, 
readymade, Ivan Ilić, Mirjana Đorđević
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РАЗМАТРАЊЕ МОГУЋНОСТИ
КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ
СВЕТЛОСНИХ ФОРМИ
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МИНИМАЛ АРТА
Сажетак: У тексту ће бити речи о скулптурама Војина Бакића,
пре свега о њиховим формама са аспекта формалне и контексту
алне анализе. Текст ће настојати да одговори на питање могу
ли се његове скулптуре Светлосне форме из 1963-64, посматра
ти као минимал арт или не и зашто, те стога који сe аргументи
у дефинисању и контекстуализацији уметности минимала могу
применити при карактеризацији Бакићевих дела. Такође, поред
формалне анализе, за разумевање дела овог аутора потребно је
посматрати контекст настанка дела, као и уметничке размене
и утицаје. Настојаћу да изложим већ дате аргументе ликовних
критичара/ки и историчара/ки уметности, као и да предложим
своја разматрања о поменутој теми. Рад би, узевши претходну
аргументацију у обзир, указао на могућа тумачења у простору
између датих категорија. Шира контекстуализација Бакићевих
Светлосних форми и осврт на њима савремене и сродне уметничке
феномене послужиће као смернице за даље истраживање у прав
цу могућег дефинисања минимал уметности на простору бивше
Југославије.
Кључне речи: Војин Бакић, скулптура, минимал, модернизам,
југословенска уметност
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Шездесете године у југословенској уметности обележава
појава феномена нове фигурације или нове предметности,
а како Денегри наводи, сасвим спорадично и по страни од
водећих уметничких токова јављају се појединачни ставови
у духу неконструктивизма и кинетичке уметности.1 У свом
прегледу шездесетих година, он издваја уметнице/ке који
стварају у духу постенформела, нове фигурације, нове ге
ометрије и облика минималистичког сликарства. Присутни
су у делима ових уметница/ка ставови модернизма о ауто
номији уметничког, односно самосталности ликовне ствар
ности, као и изразита тежња ка редукцион
 изму као крајњој
инстанци ове самосталности. Ипак, тежња ка редукциони
зму није довољна да се одређено стваралаштво посматра
као минимализам.
У југословенској уметности шездесетих и седамдесетих
година у третирању скулпторалне форме јављају се две
тенденције: једна ка редукцији и обнови чисте пластич
ке форме (минималистичке тенденције) и друга ка обнови
фигурације и представљачке форме (поп-арт тенденци
је). Минималистичке тенденције оличене су или у појави
редуктивне апстрактне позномодернистичке уметности,
или у неоав ангардној појави неоконстуктивизма. Неокон
структивизам у случају југословенске уметности обухвата
спектар уметничких форми од дела којим су аутори зашли
у област редукције и минимализације градећи једноставне,
таут олошке пластичке облике и ансамбле2 до кинетичких,
луминокинетичких и (електро)техничких експеримената.
Поприште промоције ове уметности било је у серији пет
међународних изложби покрета Нове тенденције у Загре
бу између 1961. и 1973. године3. Нове тенденције су, међу
осталим, промовисале радикалну обнову рационалистичке
линије новог конструктивизма и његово преношење у тада
актуелну проблематику кинетичке и програмиране уметно
сти.4 Карактеристични су луминокинетички амбијенти Ко
лемана Новака, механички произведемни цртежи Зорана Ра
довића и компјутерска гафика Петра Милојевића.5 Изложба
1 Denegri, J. (2013) Srpskaumetnost 1950-2000: Šezdesete, Beograd: Orion
Art, str. 11.
2 Denegri, J. (1991) Vidiciminimalnog, Vidikiminimalnega – Minimalizem v
slovenskiumetnosti 1968–1980. Moderna galerija Ljubljana, kolovoz – rujan
1990, Život umjetnosti br. 48/49, Zagreb: Institut za povijestumjetnosti u Za
grebu, str. 114.
3 Denegri, J. (2013) нав. дело, стр. 12.
4 Župan, I. (2013) Svjetlosni oblici Vojina Bakića, ArsAdriatica 3, Zadar:
Sveučilište u Zadru, str. 214.
5 Šuvaković, М. (2010) Istorija umetnosti u Srbiji XX veka: Radikalne umet
ničke prakse, Beog rad: Orion art, str. 257.
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интернацион
 алне неоконструктивистичке уметности – Кон
структивна уметност – Елементи и принципи одржана је
у Музеју савремене уметности у Београду 1969. године. У
секцији Нова тененција 3. београдског тријенала излага
ли су, поред загребачких тенденцијаша, и југославенски/е
уметници/це који нису у вези са покретом Нове тенденције.6
Међу њима су били уметници/це оријентисани ка радикал
ној апстракцији – Војин Бакић, Ана Бешлић, Мира Бртка,
Борис Цикаловски, Милена Чубрековић, Јурај Добровић,
Еуген Фелер, Младен Галић, Јулије Книфер, Иван Кожарић
и др. Хибридно повезивање уметника различитих опреде
љења под именом Нове тенденције довело је до полемика и
расправа о статусу апстракције.7 На проблемским секцијама
4. београдског тријенала југословенске уметности Објек
ти, Прије и око нове тенденције, Концептуална уметност
и Конкретна визуелна поезија, предочене су нове појаве и
тенденције неоав ангардне уметности.8
Ивица Жупан наводи да се „унутар кинетичке продукције
тијеком 1960-их оствариване у хрватској умјетности разли
кују најмање три постулације у дефинирању сустава односа
објект – простор-свјетло-покрет: Прва је категорија слобод
не аналитичности утемељене на интуитивну осјећају реда
(Бакић, Мирослав Шутеј); друга је категорија објективне
аналитичности утемељене на провјери нумеричког про
грама (Вјенцеслав Рицхтер, Иван Пицељ, Јурај Добровић);
трећа је категорија техничке аналитичности засноване на
провјери сустава механизама темељених на погонском дје
ловању електроенергије (Александар Срнец).”9 Нису све
ове кинетичке тенденције неоконструктивизма имале одли
ке уметности минимала, мада се у свакој од њих могу наћи
примери уметности која има тенденције ка редукованим и
апстрактним формама, чистоти израза, изражајности кроз
материјал, модуларности облика и геометризацији форми.
Денегри истиче да је на питање шта се подразумева под
појмом минималног у југословенском уметничком просто
ру настојао одговорити Маријан Сусовски на изложби у
Галерији сувремене умјетности у Загребу 1983, утврдивши
заступљеност знатног броја аутора који су се у току шезде
сетих и седамдесетих година служили редуктивним, што не

6 Šuvaković, М. нав. дело, стр. 257.
7 Исто.
8 Исто.
9 Župan, нав. дело, стр. 211.
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значи и изразито минималним и минималистичким формама
у изворном значењу тога термина.10
Изложба Видики минималнега, одржана у Модерној галери
ји у Љубљани, сасвим је јасно показала да ни на словен
ској уметничкој сцени минимализам није јединствена и
једнократна појава, него да се јавља у неколико наврата, у
више таласа, садржавајући низ језичких врста и подврста,
а свима је заједничко разматрање неких темељних онтоло
шких питања уметности и уметничког дела као аутономних
духовних ентитета.11
Када се говори о минималистичким тенденцијама југосло
венске уметности треба истаћи да ту није реч о минималном/
минимализму у радикалним позицијама какве се налазе у
пракси и у теор ији Роберта Мориса (RobertMorris) и Донада
Џада (Donald Judd), него пре о низу различитих редуктив
них захвата на које би се могла применити ознака Марсе
лина Плејнеа (Marcelin Pleunet) о минималним облицима
као аутономним ентитетима утемељеним на структуралним
међузависностима.12
У том контексту Денегри поставља логично питање мора/
може ли се појава минимализма на југословенској уметнич
кој сцени видети као одјек последица или деривација аме
ричког феномена минимал арта. Он истиче да су на наста
нак ове праксе редукционизма утицали поред америчких
и европски извори, као и они локални – попут загребачке
геометријске апстракције групе ЕXАТ-51, што је доводило
до прожимања различитих уметничких пракси и стварања
аутентичних уметничких појава. Стога је, Денегри закљу
чује, немогуће дефинисати редукционизам у југословенској
уметности као минимал арт.13
Он порекло ових појава такође види у утицају климе касног
модернизма и интернационализацији локалних уметничких
збивања:
„Посредни или непосредни потицаји могу тражити у не
ким збивањима у саставу венецијанског Бијенала 1964.
и 1966, посебно у експанзивним америчким наступима
у којима се тих година промовирају Морис Луис (Morris
Louis), Ноланд (Kenneth Noland), Стела (Frank Stella), Ке
ли (Ellsworth Kelly)и Олицки (Jules Olitski) на апстракт
ном, односно Роберт Раушенберг (Robert Rauschenberg),
10 Denegri, J. (1991) нав. дело, стр. 114.
11 Исто.
12 Исто.
13 Исто.
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Џаспер Џоунс(Jasper Johns), Олденбург (Claes Olden
burg), Дајн (Jim Dine), Лихтенштајн (Roy Lichtenstein) и
Џон Чемберерлејн (John Chamberlain на предметном и
представљачком крилу умјетности седмог десетљећа.”14
Скулптура Војина Бакића не припада неокоструктивистич
ким и неоав ангардним тенденцијама и експериментима. Ње
гова уметност се креће од раног модернизма (кубистичког
утицаја видљивог у скулптури Бик) ка позномодернистичкој
редуктивној апстракцији (видљивој у скулптурама шездесе
тих). Ни Денегри ни Шуваковић не сврставају Бакића међу
уметнике који се баве неоконструктивистичким тежњама и
проблемима. Они његова дела виде као радикалну апстрак
цију и као уметника високог модернизма.
Ипак, између Бакићевих скулптура насталих шездесетих –
Светлосне формеиз 1963-64. године и скулптура појединих
америчких уметника конструктивистичких тенденција који
су стварали педесетих и шездесетих има сличности у ли
ковном поступку. Један од таквих уметника је Дејвид Смит
(David Smith), кога карактеришу и као скулптора апстракт
ног експресионизма. Његова дела из серије Cubi настала из
међу 1961. и 1965. године показују изразито модернистичка
схватања скулптуре. Форме су апстрактне, геометризоване
и сведене, али уметник задржава композицијску сложеност
и ефекат који подразумева емотивну реакцију. Исте одли
ке имају Бакићеве Светлосне форме/Свјетлосни облици из
1963. и 1964. године. Уметник ствара структуре од модулар
них јединица различитих величина, али готово истих облика
користећи нове материјале, попут нерђајућег челика. Иако
се коришћење модуларних јединица, као и нових материјала
запажа као есенцијално у минимал арту, Бакићеве Светло
сне форме немају карактер минимала, јер ови истоветни по
ступци нису коришћени у истоветну сврху као у минимали
зму. Док је циљ уметности минимала да редукује сензацију,
да лиши дело карактера, емотивног и субјективног утиска
и да прокламује хладну и ригидну структуралност као циљ
уметничког израза, дела Војина Бакића задржавају намеру
да оставе, како ликовни тако и субјективни (емотивни) ути
сак на посматрачицу/а. Управо су то уметници минимал-а
(Dan Flavin, Carl Andre, Sol Le Witt) замерали скулпторима
конструкцион
 изма педесетих. Колико год да је дело Дејви
да Смита апстрактно, за њих је било превише фигурално.15
Оно што остаје као баштина модернистичке скулптуре код
14 Исто, стр. 115.
15 Foster, H. and Krauss, R. (2012) Art since 1900, London: Thames & Hudson,
p. 472.
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Бакића и Смита јесу традиције кубистичког редукцион
 и
зма, естетизација форме и сам третман дела као још увек
скулптуре, а не као инсталације или објекта.
Такође, обојица у својим радовима задржавају модерни
стичке односе аутор-дело и дело-публика. Док је минимал
арт прокламовао смрт аутора и отклон од субјективног у
сваком смислу (и изражавања аутора и учитавања публике),
дела Бакића и Смита и даље поседују експресивна својства
апстрактне уметности педесетих. Начин на који ове форме
рефлектују светлост, обликују прстор и мењају перцепцију
простора код посматрача говори у прилог томе да је у пита
њу ипак задржавање одређеног вида илузионизма који је у
уметности минимала негиран. Циљ да се одређени визуел
ни ефекат и сензација пренесу посматрачици/чуније никада
био циљ минимала, објекти и њихове форме у уметности
минимала су саме себи циљ – односи форми међсобно и њи
хов однос са простором су фокус пре него публика и њена
перцепција. Посматрајући скулптуре циклуса Светлосне
форме, уочава се да свака посматрачица и сваки посматрач
добија сопствену импресију, да је посматрање персонали
зован процес и да је у том смислу далеко од хладних обје
ката минимал арта који теже јединственој сензацији односа
просторног и предметног. Код Бакића је однос особе која
посматра судионички, док је у минималу, узевши Фрајдову
(Fried) теор ију у обзир, театарски16. Пред публиком се одви
ја предмет и простор, она не суделује у настанку значења,
она је само приматељка сензација која је униформна. Бакић
тиме пре наставља традицију модерниста који су од самог
почетка модернизма желели да успоставе судеонички насу
прот театарском односу.
Начин на који Војин Бакић користи материјале, иако су то
често исти материјали којима се служе уметнице/и мини
мала, и даље је ликован. Уметници/уметнице минимала су
покушавали да експресивност материјала сведу на мини
мум као и његову ликовност, а да у први и једини план ис
такну физичко присуство, просторност и кореспонденцију
предмета/његовог материјала са околином. Употреба ма
теријала са својствима огледала је у уметности минимала
служила да још више истакне модуларност, репетативност
и баналност форме, док је код Бакића, као и Смита, служи
ла да, рефлектујући сопствене делове, амбијент и публику
створи визуелну игру која се одвија на површини скулптуре
мењајући њен изглед, карактер, па и значење. Површине са
16 Fried, M. (1967) Art and Objecthood: http://atc.berkeley.edu/201/readings/
Fried Objcthd.pdf(Преузето 1. авг 2017, 11:35).
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својствима (или делимичним својствима) огледала допри
носила су у њиховим делима динамици и ликовном дивер
зитету визуелног утиска. У уметности минимала динамика
није пожељна, управо супротно – пожељна је статика форме
и визуелног утиска, а стога и статика значења (односно од
суства могућих значења). Диверзитет такође није пожељан
у минимализму, мада су уметници или уметнице минимала
често стварали дела која су ликовно занимљива упркос њи
ховој намери да се од тога ограде. За уметнике или уметнице
минимала овакве скулптуре, попут Смитових, су превише
пикторалне, донекле и илустративне и наративне.17
Војин Бакић обликујући Светлосне форме, према речима
Жупана: „Модулирањем дискова – истоврсних зрцалних
јединица – стварајући ефектне структуре и рабећи и нов
градбени материјал – нехрђајући челик и инокс, материјал
који, барем не у нашој средини, тада нема неку повијест ни
ти језичну прошлост – кипар у Свјетлосним облицима исто
добно слиједи начела геометријске апстракције и оптичких
истраживања.”18 Упркос оптичким елементима и визуелној
игри коју (лумино)кинтетика проузрокује, Бакићеве Све
тлосне форме нису подведене под оптичку, кинтеичку и лу
минокинетичку уметност – управо због одсуства техничких
механизама и динамике која је програмски или машински
произведена. Бакићу је у фокусу ликовни ефекат који произ
води метеријал. И мада је овај материјал индустријски, само
дело је далеко од тога да буде посматрано као нека врста
дела-машине.
Жупан правилно примећује да је Бакићева композицијска
метода импровизирајућа и да настаје на темељу поступка
који је искључиво мануалне нарави и не покорава се оквири
ма геометријских прорачуна: „Објекти, дакле, нису остваре
ни по нацртима прецизних аналитичких студија, обвезатно
утемељеним на нумерички регулираним правилностима и
пропозицијама, нити се њихов аутор – визуално и обликов
но – служи бројком.”19 Стога овде не може бити говора о
серијској производњи какву су на уму имали/е уметници/
це минимал арта. У фокусу аутора остаје композиција де
лова рада у визуелну целину која није статична, програмски
структуирана и монолитна.
Задржавши ликовност као вредност, и композицију која
није генеричка као својство дела, уметници позног модер
низма не преиспитују вредност традиционалних ликовних
17 Foster, H. and Krauss, R. (2012) нав. дело, стр. 473.
18 Župan, нав. дело, стр. 216.
19 Исто.
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елемената као што то чине уметници минимала, већ откри
вају нове могућности њихове употребе. Наведена својства
говоре у прилог томе да се у случају Бакића (и Смита) ре
дукцион
 изам форме није огледао у минималистичкој тежњи
ка редукцион
 изму значења, већ у позномодернистичкој
тежњи за чистотом апстрактне геометријске форме.
Такође, значењске евокације говоре у прилог разликама Ба
кићевих скулптура и примарних структура минимализма.
Роберт Морис јасно указује на то чему су све уметници ми
нимала рекли не: не трансценденталним и спиритуалним
вредностима, не херојским, стрепљивим изборима, историј
ском наративу, вредном артефакту, интелигентној структу
ри, занимљивом визуелном искуству.20 Бакић у својим дели
ма задржава структуру, понекад наратив, па чак и херојско
и спиритуално, али посебно задржава, и чини се вреднује,
занимљиво визуелно искуство. Он, за разлику од уметника
минимализма, ниједног тренутка не показује претензије да
његов редукционизам постане монотон, једноличан и хла
дан. Бакић не претендује на одсуство значења, контекста и
ефекта.
У делу Војина Бакића се чак ни у периодима када су форме
трпеле највећи степен редукције и стилизације, није деси
ла деперсонализација у уметничком поступку, карактери
стична за уметнике минимала. У његовој уметности нема те
врсте фабричке продукције дела и потпуног изостанка ауто
ровог отиска који уклања са дела ауру уметничког објекта.
Бакићеве скулптуре су и даље обликоване тако да у њима
опстаје идеја уметника као креативног ствараоц
 а дела. Он
задржава категорију стила и аутентичности уметничког из
раза, што је такође наслеђе модернизма – посебно оног ка
сног модернизма америчке и европске уметности педесетих
у коме је статус уметника/це, као стваралачке индивидуе
која се кроз уметност изражава, био од посебне важности.
Оно пак што повезује позне модернисте попут Бакића и ми
нималисте је што деле идеју о аутономији уметности. Не
само о аутономији ликовне реалности, већ и о аутономији
од употребне вредности. Док је конструктивизам као исто
ријска авангарда покушао да споји уметност и рад, употребу
и инжињеринг, минимал прокламује бескорисност уметнич
ког објекта, односно недостатак његове употребне вредно
сти – као што је Сол Ле Вит рекао: „Art is not utilitarian”.21
Ипак, категорија самосталности уметничког дела и његове
неупотребљивости у практичном смислу карактеристична је
20 Foster, H. and Krauss, R. (2012) нав. дело, стр. 462.
21 Исто, стр. 465.
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и за модернистичку мисао, с тим што је уметност минимала
ову тенденцију довела до крајњих граница.
Такође, идеја коју југословенски редукционизам (стога Ба
кићева уметност) и неоконструктивизам деле са минимал
артом је идеја о трансгресији медијума са слике и скулп
туре на објекте. На изложби Објетки и боја’968 у Галерији
Центар у Загребу 1968, као и у секцији Објекти у саста
ву Тријенала МСУБ 1970. године појавиле су се тенденције
спајања пластичких и сликарских особина форме.22 Ипак, не
би се могло поуздано тврдити да су Бакићеве скулптуре овај
тип скулптуре-објекта. Иако оне понекад садрже ликовност
и пикторалност сликарске композиције (када су у питању
Светлосне форме или Разрезане површине ово долази по
себно до изражаја) не може се тврдити да прелазе границу
у којима скулптуре постају објекти. Сличну проблематику
уочавамо и код уметника Томислава Каузларића, који је, ка
ко Денегри наводи, током друге половине шездесетих био
једини заступник идеје скулптуре-објекта.23 Преломна је би
ла самостална изложба Каузларића у Галерији Коларчевог
универзитета 1967, управо којом овај аутор у подручје срп
ске уметности уноси тада нови пластички род тада уведен
и прихваћен под називом скулптура-објект.24 Док Каузла
рићева дефинитивно јесте скулптура-објект будући често
референтна на ready-made, за Бакићеву скулптуру која овај
елемент не садржи не може се тврдити да одговара појму
скулптура-објекат. Каузларићева скулптура-објекат остаје и
даље наративна и асоцијативна, док се Бакић у истом пе
риод позних шездесетих и седамдесетих ослобађа директне
асоцијативности и наратива. У Бакићевим формама не по
стоји миметичности и референцијалност на реалност. Об
лици и материјали су артифицијелни, називи универзални а
значење композиција је отворено за интерпретације. Такође,
у самим називима наставља модернистичку традицију да
апстрактне форме назива једнако апстрактним називима –
Светлосне форме или Разрезане површине.
Однос делова и целине јако је битан за уметност минима
лизма. Концепт гешталта – међузависности и условљено
сти целине деловима и обрнуто је за уметност минимализма
значајан посебно ако се у обзир узме начин компоновања,
структурна устројеност дела, једнообразност делова и уни
формност целине. Код Војина Бакића је посебно виљди
ва ова међузависност, јер он, (као и Смит) не одустаје од
22 Denegri, J. (2013) нав. дело, стр. 295.
23 Исто, стр. 275.
24 Исто, стр. 276.
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одређеног степена формалне сложености гешталта. И док
оба аутора имају тенденденцију да понављају форме, ове
форме нису идентичне, као ни њихови међуодноси. Коцка
или круг нису понављани серијално као да су индустријски
произведени, они варирају у димензијама и композицји. На
тај начин аутори задржавају приступ уметника модерни
зма – аутор је творац форме и значења, и форма носи обе
лежје свог ствараоца. Индивидуално није уступило место
генеричком као у уметности минимализма. Иако игра ве
лику улогу у посматрању и тумачењу Бакићеве скулптуре,
гешталт није једноставан и униформан као гешталт у скулп
тури уметника минимала.
Тешко је дефинисати шта је минимал арт, а шта није, што
онемогућава да се овај феномен посматра као јединствен
покрет стилски и идејно. Џад говори о специфичним објек
тима пре као тенденцији која има широк спектар испољава
ња у различитим уметничким медијумима и формама него
као покрету. Он говорећи о овој новој тенденцији наводи чи
тав низ различитих уметничких појава које су и по форми и
по садржају врло разнолике, а често и потпуно различите.
Нове тродимензионалне форме не чине покрет, школу или
стил. Заједнички чиниоци су превише општи и премало то
га имају сличног да би се дефинисали као покрет. Разлике
су веће него сличности. Сличности се уочавају међу ода
браним делима; али оне нису принципи или ограничавају
ћа правила.25 Он побраја уметнике разних покрета, од новог
рeализма у Француској (попут Клајна (Yves Klein) и Армана
(Arman), преко британских уметника (Филипа Кинга (Phil
lip King)) до уметника Западне обале (Лери Бел (Larry Bell),
Киенхолз (EdwardKienholz)) и њујоршких уметника/ца (Ро
налд Блејден (Ronald Bladen), Роберт Морис, Кусама (Yayoi
Kusama), Сегал (GeorgeSegal), Флавин (DanFlavin), Олден
бург). На први поглед се не може уочити сличност између
дела која стварају ови уметници/це, али оно чиме их је Џад
повезао је управо тенденција да се изгубе границе медија
уметничког израза, као и да се тежи тродимензионалности
форме, односно њеној објектификацији. Управо због шири
не појмова минима арта, примарних структура, специфич
них објеката, тешко је одредити да ли нека уметност јесте
или није минимализам.
Скулптурe циклуса Светлосне форме Војина Бакића, чи
ни се, ове опште (најопштије) услове да се назове Џадовим
објектом испуњава, међутим њен циљ није била трансгресија
25 Judd, D. (1965) Specific Objects: http://atc.berkeley.edu/201/readings/juddso.pdf (Preuz eto: 1. avgusta 2017, 11:30).
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медијума скулптуре у објекат, већ само проширење појма
скулптуре ка новим апстрактним и динамичним формама.
Минимал није само формални језик геометрије, редукције
и апстракције, већ је и идеологија којом су уметници/це ис
казали/е своје ставове о уметности. Бакић колико је познато
није делио ставове америчких уметника шездесетих година,
и из његовог развојног пута се не уочава да је свесно тежио
уметности минимализма. Но, како минимал није јединстве
на идеологија или покрет, не може се за одређено дело рећи
припадали или не припада минималу, може се само гово
рити у којој мери кореспондира са идејама и формама ове
уметности. Бакићева скулптура садржи одлике редукцион
 и
зма, она тежи геометризацији, сведености форме и апстрак
цији у изразу, но и даље, она не тежи да све ове тенденције
доведе до крајњих тачки у којима се губи ауторски отисак,
експресивност форме и композициона сложеност. Може се,
дакле, закључити да скулптура Војина Бакића не припада
ни неоав ангардним тенденцијама неоконструктивизма, ни
уметности минимала као покретима, иако понекад дели њи
хове формалне изразе или чак садржи одлике обе, условно
речено, тенденције.
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LIGHT FORMS OF VOJIN BAKIĆ AS MINIMAL ART
Abstract
This paper focuses on sculptures of Vojin Bakić and on their forms
from the perspective of formal and contextual analysis. The paper
will try to answer the question if his sculptures ‘Light forms’ (19631964) can be considered minimal art or not and why, and thus which
arguments in defying and contextualizing art as minimal can be used
to characterize his artworks. Also, for understanding these artworks it
is necessary to take into consideration the context of their occurrence
as well as the influence made by other movements and artists. I will
provide arguments of other art historians but also my own reflections
about this subject. The paper will try to place Bakić’s ‘Light forms’
in already given categories. The wider contextualization of his ‘Light
forms’ and rethinking its characteristics as minimal art can serve as
directions for further research and possible definitions of the art of the
60s in Yugoslavia.
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БОРБА ЗА 
ПОЗОРИШНУ ПУБЛИКУ У 
ДИГИТАЛНОМ ДОБУ
СТУДИЈА СЛУЧАЈА ПРОМОТИВНЕ
КАМПАЊЕ ДРАМА У ТАКСИЈУ
Сажетак: Основни циљ рада је да укаже да је и поред тога што
смо свакодневно изложени многобројним медијским садржајима
могуће привући пажњу великог броја људи уколико се користи ори
гиналан приступ у комбинацији са неочекиваном, духовитом иде
јом и креат
 ивни резултат презентује путем дигиталних медија. У
раду ћемо представити најус пешнију кампању герила маркетинга
која је икада реал изована у Србији за позоришну уметност под на
зивом Драма у таксију. Кампања, која је рађена за Југословенско
драмско позориште у Београду 2014. године, имала је након само
једног дана преко 200.000 прегледа на Јутјубу. Основни закључак
у раду је да је креативност пресудна за привлачење уметничке
публике, а још једном је потврђено да су нови медији постали
незаменљиви у комуникацији са савременом публиком.
Кључне речи: промотивна кампања Драма у таксију, позоришна
публика, дигитални медији, вирални маркетинг

Мада се нисмо много променили од својих предака који су
живели у првим цивилизацијама, свет око нас јесте. Има
мо привилегију да живимо у свету у коме су информације
лако доступне, али нам то у исто време смањује шансу да
се фокусирамо па, како примећује Кристин Розен (Christine
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Rosen), можда се обогаћујемо информацијама, али сигурно
губимо на мудрости.1
Као последица убрзаног начина живота јавља се хроничан
недостатак времена, што велики број људи покушава да на
докнади радећи више ствари истовремено. Мултитаксинг
директно утиче на смањење капацитета за меморисање и
разумевање, па приликом паралелног обављања две ствари,
осим уколико се једна од њих не обавља рутински, не само
да се не скраћује време утрошено на њихово обављање, него
се повећава и број грешака.
Према истраживању компаније Мајкрософт, најгоре је про
шла наша пажња, јер иако се способност да обављамо више
задатака истовремено у информатичком добу побољшала,
способност да се усредсредимо је за трећину опала. Резул
тати истраживања спроведеног у Канади показују да су љу
ди 2000. године били у стању да одрже пажњу у просеку око
дванаест секунди, док је данас то време скраћено на осам, а
да би се указало на озбиљност проблема, наведено је да са
да чак и златна рибица може да одржи пажњу секунд дуже
од нас.2
Овај проблем директно утиче на рад маркетиншких струч
њака, јер се важан део њиховог посла односи управо на при
влачење пажње потрошача, како би на њих утицали да се
определе за производе и услуге које нуде компаније које су
их ангажовале.
За допирање до циљне групе, данас је неизоставна употреба
дигиталних медија, јер омогућују много тога, од преношења
поруке великом броју људи уз мала улагања, до олакшаног
прикупљања података о корисницима. Научници су утврди
ли да људи с великим поверењем остављају своје личне по
датке на многим мрежама, које их могу касније користити у
различите сврхе, а такође и да се потпуно отварају када су на
интернету и дају велики број информација о својим префе
ренцијама, које не деле увек ни са својим пријатељима или
породицом. 3
1 Rosen, C. (2008) The Myth of Multitasking, The New Atlantis, A Journal of
Technology and Society, Spring, p. 110, 06. june 2016., http://web.mit.edu/
writing/2010/June/Rosen_mythofmultitasking.pdf
2 Hooton, C. Our attention span is now less than that of a goldfish, Мicrosoft
study finds, 13. 05. 2015., 22. 01. 2016.,   http://www.independent.co.uk/
news/science/our-attention-span-is-now-less-than-that-of-a-goldfish-micro
soft-study-finds-10247553.html
3 Kosinski, M. at all. (2015) Facebook as a Research Tool for the Social Sci
ences Opportunities, Challenges, Ethical Considerations, and Practical Gui
delines, American Psychologist September pp. 547-550, 26. 04. 2017., http://
www.davidstillwell.co.uk/articles/AP_2015.pdf
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За уметничке организације са ограниченим буџетом интер
нет је изузетно погодно средство за комуникацију с публи
ком. Осим квалитетног сајта, на коме заинтересовани могу
да пронађу битне информације о раду организације и оно
ме што нуди, да се упишу на мејлинг листу ради добија
ња програма, информација о посебним догађајима, акцијма
и слично, неопходно је користити и друге лако доступне и
јефтине канале, попут Јутјуба. Међутим, његове предности
су многи схватили, па је претрпан различитим садржајима,
што говори и податак да је „од јула 2015. године, више од
400 сати видео садржаја постављено на Јутјубу сваког ми
нута, што чини четвороструко повећање у поређењу са само
две године раније”.4
Да би нека организација привукла пажњу своје публике на
садржај који је поставила на неком од оваквих канала, он
мора да се веома разликује од осталих, у чему јој могу по
моћи креативна решења и коришћење виралног маркетинга,
који подразумева да се пласира толико интересантна прича,
да ће они који је чују једва чекати да је поделе с неким, па ће
се проширити попут вируса.
Вирални маркетинг је део герила маркетинга, термина који
је Џеј Конрад Левинсон (Jay Conrad Levinson) увео осамде
сетих објављивањем своје истоимене књиге.5 Веома је пого
дан за уметничке организације, јер је нагласак на креатив
ности, а не на улагањима у кампању. Међу најуспешнијим
применама виралног маркетинга у пољу уметности, који је
ушао и у Гинисову књигу рекорда по односу уложеног и за
рађеног новца (уложено је 22.000, а зарађено 240 милиона
долара), свакако је кампања за филм „Вештице из Блера”
(The Blair Witch Project) из 1999. године. Једна од интере
сантних ствари коју су продуценти урадили да би покре
нули причу било је ангажовање студената да деле летке о
несталим особама са ликовима из филма, као да су биле у
питању стварне особе.6  
Најор игиналнији пример употребе виралног маркетинга
у београдским позориштима је пример кампање „Драма у
таксију,” која је рађена за Југословенско драмско позори
ште 2014. године. Менаџмент ове куће одлучио је да напра
ви кампању која би привлачила пажњу на позориште током
лета, када су запослени беог радских позоришта на колек
тивном годишњем одмору, и на тај начин подстакну долазак
4 04. 09. 2016. https://www.statista.com/topics/2019/youtube/
5 Conrad Levinson, J. (1983) Guerilla Marketing, New York: Houghton
Mif
fl in Harcourt Publishing.
6 Kotler, F. (2004) Marketing od A do Z, Novi Sad: Adizes, str. 186.
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већег броја посетилаца на јесен, с почетком нове позоришне
сезоне.
Потсетићемо да маркетиншки стручњаци најчешће деле
публику на расположиву и нерасположиву, а расположиву
даље на постојећу и потенцијалну7 Под постојећом се под
разумевају људи који су веома заинтересовани за уметност
и који се сами интересују за културне догађаје, за разлику
од потенцијалне, која има афинитет према култури и умет
ности, али ту своју потребу лако може да замени неком дру
гом. То је разлог због чега маркетари највећи део својих
активности усмеравају управо на њу.
Постоји, наравно, и део популације који није заинтересо
ван за културу и уметност и на који није могуће утицати,
групу коју је Франсис Жансон (Francis Jeanson) назвао не
пубиком,8 али се заправо овде ради о њиховом избегавању
такозване високе културе, док радо присуствују догађајима
који се класификују као масовна, односно народна култура.
Истраживања показују да кључну разлику између група које
посећују уметничке догађаје и оних које то не чине лежи у
њиховом нивоу образовања.
Да би задржало постојећу и привукло нову публику, менаџ
мент Југословенског драмског позоришта одлучио је да се
овај пут обрати онима који као разлог недоласка у позори
ште наводе да је оно „само за елиту”.9 Интересантно је да
се позоришна уметност и даље често схвата узвишенијом
од неке друге, на пример од филмске, иако су још од свог
настанка у античкој Грчкој у позориште долазили сви сло
јеви становништва, а чак и када су кроз историју постојала
позоришта која нису била отворена за широке масе, увек су
постојала и она која јесу.
Публика је одувек била један од најважнијих фактора за
процену успешности рада неког позоришта,10 а у исто време
и начин опстанка, али њено привлачење није ни мало лак
задатак. Да би привукли гледаоце, позоришта могу да хва
ле своје представе, али уколико претерају, публика ће отићи
разочарана, јер њихова очекивања неће бити испуњена. С
друге стране, уколико се о њој говори сувише умерено, мо
гло би се десити да се посетиоци ни не појаве, а како наводи
7 Digl, K. (1998) Marketing umetnosti, Beograd: Clio, str. 27.
8 Nemanjić, M. (1991) Filmska i pozorišna publika Beograda, Beograd: Zavod
za proučavanje kulturnog razvitka, str. 9.
9 Ćosić, V. Drama u taksiju iza kamera, 03. 04. 2016. http://www.media-mar
keting.com/kolumna/drama-u-taksiju-iza-kamera/.
10 Klaić, D. (1989) Teatar razlike, Novi Sad: Sterijino pozorje, str. 85.
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Форнел  (Claes Fornell), без обзира на делатност компаније,
сви њени напори везани су, у мањој или већој мери за до
лажења до задовољних потрошача и њиховог задржавања.11
Јасно је, међутим, да публика не ствара своја очекивања са
мо на основу рекламе и позоришне критике, већ и на основу
претходних искустава са одређеним позориштем, извођачи
ма или ауторима дела, као и на основу ставова људи који су
јој блиски, попут пријатеља и чланова породице, коју марке
тиншки стручњаци називају референтном групом. Важно је
утврдити и које су групе којима појединац тежи, такозваних
аспиративних група и оних којима припада, али жели да се
од њих дистанцира, такозваних дисоцијативних група.12
У свету се раде темељна истраживања публике, у која су че
сто укључени и психолози, јер различити људи различито
реаг ују на исте стимулансе, па је потребно поруку форму
лисати тако да циљна група позитивно одреаг ује на њу, а
на њихову реакцију утичу многобројни фактори од разлика
у начину живота, социјалног статуса, пола, старости, обра
зовања и висине прихода до система вредности, потреба и
навика. Код нас се озбиљнија истраживања позоришне пу
блике раде само у Заводу за проучавање културног развитка,
док позоришта раде у највећој мери на основу претпостав
ки, јер немају ни обучене кадрове ни новца да плате неком
да таква истраживања ураде за њих,13 а изгледа ни информа
цију да су резултати неких истраживања позоришне публи
ке јавно доступна.14  
Једна од основних специфичности маркетинга у култури,
који је почео да се користи у другој половини прошлог века,
је у томе што поред економских, институције културе мора
ју да остваре и своје уметничке циљеве15 и што за разлику од
серијски умножене робе, која подразумева и производе ин
дустрије културе, где се прво испитује тржиште па, уколико
се утврди да за одређене производе постоји интересовање,
11 Fornell, C. (2007) The Satisfied Customer, New York: Palgrave MacMillan,
p. 66.
12 Kotler, F. i Keler, K. (2006) Marketing menadžment, Beog rad: Data status,
str. 198.
13 Prnjat, D. (2010) Marketinški osvrt na umetničku publiku, Kultura br. 126-1,
Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 232.
14 На пример истраживање: Mrdja, S. (2010) Pozorišna publika u Srbiji,
izveštaj o istraživanju (dramska publika), Beograd: Zavod za proučavanje
kulturnog razvitka 13. 10. 2010., 12. 09. 2016; http://zaprokul.org.rs/cate
gory/projekti/arhiva/page/7/
15 Hirschman, E. (1983) Aesthetics, Ideologies and the Limits of the Marketing
Concept, The Journal of Marketing no. 47, Summer, London and New York:
Routledge, p. 47.
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креће се са њиховом производњом, уметничко дело се прво
направи, па стави на тржиште.16
Да би успело да допре до своје циљне групе Југословенско
драмско позорште се обратило агенцији Мекен Београд (Мc
Cann Beograd), са којом су и раније остваривали успешну
сарадњу, а која повремено, ради своје промоције и одржава
ња позитивног имиџа у јавности, ради кампање за институ
ције културе и непрофитне хуманитарне организације, прак
тично без надокнаде.
Суочени са малим буџетом, заједнички су дошли на идеју
да направе три промотивна филма у стилу скривене каме
ре, при чему су глумци Небојша Љубишић, Стефан Бундало
и Слободан Тешић играли таксисте и препричавали путни
цима осавремењене верзије „Отела”, „Млетачког трговца”
и „Злочина и казне”, представа које се налазе на редовном
репертоар у овог позоришта, као да су у питању њихове жи
вотне приче.
Осмишљавање и припрема кампање трајала је неколико ме
сеци, а снимање три дана, сваки дан за по једну причу. Да би
изгледало уверљивије, глумци су користили возила Жутог
таксија. Екипа је страховала да би неко могао да препозна
глумце, али се испоставило да путници нису много обраћа
ли пажњу на своје возаче. Чак је у кола, која је возио Тешић,
села, на сувозачко место, његова колегиница из другог позо
ришта, али га није препознала, јер није обраћала пажњу на
„таксисту”. Путници нису посумњали да су у питању глум
ци чак ни када су препознали заплет.
За кампању су коришћени само они материјали за које су
путници дали одобрење, јер је било и оних који то нису
желели. Путницима вожње нису наплаћене, а добили су и
бесплатне улазнице за представу чију су осавремењену ин
терпретацију слушали током вожње. Изненађени су, повре
мено, били и глумци, када су неки од путника пожелели да
са њима као „таксистима” поделе сличну причу из својих
искустава.  
Када су монтирани материјали постављени на Јутјуб за прва
24 часа имали су више од 200.000 прегледа, а одмах су кре
нуле да се цитирају и реплике из виралних видеа, и то не са
мо оних које су говорили глумци, већ и оно што су комента
рисали путници. Након недељу дана забележено је више од
700.000 прегледа, а о њој се могло прочитати и у штампаним
16 Са предавања професора Франсоа Колбера (Francois Colbert) студентима
докторских студија Академије уметности у Београду одржаног 28.
новембра 2010. године
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медијима. До данас ова три промотивна филма имају преко
милион прегледа, а када се узме у обзир језичка баријера,
јер су разговор могли да прате само становници наше и не
ких од земаља из окружења, може се закључити да је кампа
ња била изузетно успешна. У међувремену су поставњени
и видео клипови са енглеским титлом, али су имали знатно
мању гледаност, око осам хиљада прегледа.
Ова кампања добила је награде на многим фестивалима,
укључујући и:
- Златни бубањ у категорији филма (TV, cinema & online)
на фестивалу Голден драм (Golden Drum) у Порторожу;
- Две награде на Фестивалу интегрисаних комуникација
Кактус: награду у категорији Вирални видео, и Гран при
као најбоља интегрисана кампања године;
- Награду за вирални блокбастер на фестивалу СоМоБорац
у Ровињу;
-  Награду компаније Creative standards international из
Њујорка (Cresta) у категорији Интернет филмови;
- Признање Друштва Србије за односе с јавношћу у кате
горији Употреба дигиталних медија и нових технологија;
- Награду Британског савета Најбоље дигитално решење
у култури и друге.
Охрабрена успехом „Драме у таксију” Југословенско драм
ско позориште наставило је да привлачи пажњу своје публи
ке и акцијама у зимском периоду покретањем промотивне
продаје јефтиних карата, па су током јануар а и фебруар а све
карте биле по цени од 100 и 200 динара. На дан када је ова
промоција почела, ред за куповину улазница, дуга неколико
стотина метара, била је формирана сат времена пре почетка
рада позоришта, па је позориште у јануар у продало преко
13.00017 карата, на основу чега би се могло закључити да
није увек оправдано тврдити да публика не долази на пред
ставе због недостатка интереса за позориште, већ да постоји
и реална новчана баријера.

Закључак
Како се културни догађаји у нашој земљи, за разлику од ро
бе широке потрошње, промовишу на веома симплификован
начин, најчешће пружајући само информације о времену
и месту одржавања догађаја и спорадичног гостовања у
17 У реду за културу, 20.01.2015., 27.04.2016. http://www.rts.rs/page/stories/
sr/story/16/Kultura/1804403/U+redu+za+kulturu.html
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емисијама посвећеним култури које по правилу немају ве
лику гледаност или слушаност, кампања за позоришне пред
ставе у форми скривене камере у којој глумци прерушени у
таксисте препричавају сижее ремек дела класичне литера
туре као део својих искустава, једноставно је одушевила по
зоришну публику, али и ширу јавност. Фактор изненађења и
духовит, оригиналан приступ промоцији проузроковали су
да се вест о необичној вожњи таксијем прошири попут по
жара. Када се узме у обзир да буџет за кампању готово да
није постојао, а да је до данас имала преко милион прегледа,
може се рећи да су премашена сва очекивања.
Кључни закључци могу се свести на неколико тачака:
- Да креативна порука може компензовати смањен буџет
за промотивне активности;
- Да публика одлично реаг ује на поруке које користе умет
ност као своју основу;
- Да је у времену непрекидне борбе за сваког посетиоца
културних институција неопходно користити нове медије
ради допирања до најширих слојева становништва;
-  Да честе жалбе да нема довољно интересовања за бе
оградска позоришта нису у потпуности оправдана, јер
када се понуди квалитетан програм, представљен ори
гиналном кампањом, публика напуни сале.
Ипак, и поред врло охрабрујућих резултата, не треба забо
равити да ма како нека кампања била успешна, она може
помоћи позоришту да привуче публику, али ће само висок
квалитет извођења условити да му се она и враћа.
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COMPETING FOR THEATRE AUDIENCE 
IN DIGITAL AGE
CASE STUDY OF THE PROMOTIONAL CAMPAIGN 
TAXI DRAMA

Abstract
The main objective of this paper is to point out that it is possible to draw
attention of a large number of people, in spite of their daily exposure to
abundant media content, by using an original approach combined with
an unexpected and imaginative idea and presenting the creative result
via digital media. The paper will present the most successful guerrilla
marketing campaign ever realized in Serbia for theatre art, named “Taxi
drama”. The campaign was created for the Yugoslav Drama Theatre
in Belgrade in 2014, and had over 200 000 views on YouTube in a
single day. The main conclusion of the paper is that creativity is crucial
for attracting art audiences. Once more it has been confirmed that the
new media have become indispensable when communicating with the
audience.
Key words: campaign, Taxi drama, theatre audience, digital media,
viral marketing
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MARCUSEOV O POIM ANJE
FENOMENA ESTETSKOG I
UMJETNOSTI
Sažetak: Autor u radu pokušava pokazati Marcuseovo poim
 anje feno
mena estetskog i umjetnosti u kontekstu cjelokupnog djela, a s poseb
nim osvrtom na odnos umjetnosti i revolucije. U tekstu se najprije pola
zi od Marcuseove disertacije o romanu umjetnika. Ovaj tekst pokazuje
se ključnim, jer Marcuse već ovdje razabire perifernog subjekta (umjet
nika) kao nositelja oslobođenja. Potom slijedi potanki prikaz orfičkonarcističke civilizacije, odnosno ishodište estetsko-osjetilne revolucije
u okvirima Freud ove teorije. Zatim se razmatra položaj umjetnosti u
kapitalističkom i varijanti socijalističkog društva. Dok je u kapitalistič
kom društvu umjetnost banalizirana masovnim konzumiranjem, u soci
jalističkom društvu umjetnost je ideološki instrumentalizirana u svrhu
glorificiranja i očuvanja političkog poretka. Naposljetku, analizira se
kvalitativan prijelaz u društvo estetskog etosa koji je ostvariv senzitiv
nom suradnjom umjetnosti i tehnologije. Namjera ovog rada je ponuditi
kritičku, koherentnu i kontekstualno situiranu interpretaciju umjetnosti
i estetske revolucije onako kako je posredovana kod Marcusea.
Ključne riječi: Marcuse, kultura, estetika, estetska dimenzija,
umjetnost, revolucija, subjekt

Uvod1
U kritičkoj filozofiji Herberta Marcusea znamenito mjesto pripa
da fenomenu estetskog. Preciznije rečeno, korelaciji umjetnosti
1 Zahvaljujem se sekretaru časopisa Kultura Peđi Pivljaninu na susretljivosti
koju mi je iskazao tijekom postupka objave ovog rada. Zahvaljujem se ano
nimnim recenzenticama/recenzentima na iznijetim stručnim sugestijama koje
sam nastojao uvažiti u ovom radu. Također, zahvaljujem se prof. dr. Goranu
Gretiću na prijedlogu naslova primjerenijeg sadržaju rada.
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i revolucije. Naim
 e, akribijska analiza Marcuseovih tekstova
otkrila je autentičnu umjetnost ishodišnom i završnom sferom
revolucionarnog potencijala za prijelom postvarene zbilje, te
regulativnom idejom društvene promjene. Stoga je područje
umjetnosti, odnosno šire rečeno, estetska dimenzija okosnica
ovog rada. Sadžakov je, može se reći, dobro predstavio Marcu
seovo razumijevanje kulture osvrćući se u svom radu na ključne
tekstove: O afirmativnom karakteru kulture i Napomene uz novu
odredbu kulture.2 Spomenuti tekstovi nesumnjivo predstavlja
ju ishodište za analizu Marcuseovog poim
 anja fenomena estet
skog: kulture i umjetnosti. No u ovom radu će se pokušati anali
zirati Marcuseovo shvaćanje estetskog i umjetnosti u kontekstu
cjelokupnog djela s posebnim osvrtom na odnos umjetnosti i
revolucije.3 Intencija je ponuditi kritičku, koherentnu i kontek
stualno situir anu interpretaciju umjetnosti i estetske revolucije
onako kako je posredovana kod Marcusea.
Manje je možda znano kako je Marcuseov angažman s feno
menom estetskog, te odnosa emancipacije i umjetnosti moguće
pronaći već u doktorskoj disertaciji Der deutsche Künstlerro
man.4 Roman o umjetniku problematizira alijenaciju umjetnika
2 Sadžakov, S. (2008) Marcuseovo shvaćanje kulture, Filozofska istraživanja
br. 28, Zagreb, str. 117-124.
3 Poznavanje cjelokupnog Marcuseovog opusa kao bitne pretpostavke za ra
zumijevanje Marcuseovog poim
 anja umjetnosti i kulture istaknuo je i Sadža
kov: „Njihov svojevrsni smisaoni nastavak i dopuna jest tekst Umjetnost i re
volucija. Naravno, i drugi tekstovi i knjige, poput djela Eros i civilizacija, te
Čovjek jedne dimenzije, dodatno otvaraju mogućnost za bolje razumijevanje
Marcuseova shvaćanja kulture” Sadžakov, S. (2008) Marcuseovo shvaćanje
kulture, Filozofska istraživanja br. 28, Zagreb, str. 118.
4 Hegelova estetika i Diltheyova teorija hermeneutike odredili su metodu i
strukturu Marcuseove disertacije. No zamjetan je i utjecaj ranog Lukácsa
i njegove Teorije romana. Za Lukácsa roman je izraz „transcendentalnog
beskućništva” i „forma zrele muževnosti u suprotnosti naspram normativ
ne infantilnosti epopeje“. Do spomenutih zaključaka Lukács dolazi suprot
stavljajući svijet antičke Grčke s modernim svijetom i njima pripadajućim
umjetničkim formama. Antička Grčka predstavlja svijet „zatvorene kulture“
i homogenog društva u kojem još uvijek ne postoji razdvojenost svijeta i čo
vjeka, duha od duše, te unutarnjeg i vanjskog. S modernim društvom, koje je
heterogeno i raslojeno, nastupilo je otuđenje čovjeka od prirode, te razdvaja
nje unutarnjeg od vanjskog. Tako su prema Lukácsu “epopeja i roman dvije
objektivacije velike epske literature“ u kojima se ogleda suprotnost antičkog
i modernog svijeta. Lukács, G. (1990) Teor ija romana: jedan filozofskohisto
rijski pokušaj o formama velike epske literature, Sarajevo: Veselin Masleša,
str. 44. Epopeja, stoga pripada antičkom svijetu i njezin predmet je sudbina
zajednice. Roman korespondira modernom dobu i njegov heroj „rađa se iz
ove stranosti naspram vanjskog svijeta”; Isto, str. 52. Junak romana odlazi
u svijet tragajući za smislom, za navlastitom biti. Ipak, na kraju traganja on
uviđa da smisao ne može postati zbilja. Zato je roman, kaže Lukács, „epope
ja svijeta kojeg je bog napustio (…) muževno zreo uvid da smisao nikada ne
može potpuno prožeti zbilju…“; Isto, str. 70. Pod pojmom „apstraktni ideali
zam“ Lukács razumije razdvojenost čovjeka i svijeta koja je izrazila dva tipa
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u buržujskom društvu, te posljedično tome fragmentaciju života
i izostanak harmonične zajednice. Život u homogenim zajedni
cama poput grčkih polisa Marcuse smatra razdobljem u kojem
je sam život bio umjetničko djelo. Ovo jedinstvo narušeno je
s propašću feudalnih odnosa i nastankom buržujskih gradova:
„Opadanje viteške kulture i uspon gradova stvara još jednu druš
tvenu povezanost za umjetnika: buržoaz iju. Ako je prethodno
umjetnik bio vitez, sada je doličan građanin apsorbiran u bur
žujski način života. Umjetnost postaje vještina koja se stječe
studiranjem ...“5. Marcuse je izrazito kritičan prema instituci
onalizaciji umjetnosti kao i prema institucionaliziranim umjet
nicima: „Umjetnici ovog perioda su odmaknuti od života i nisu
dirnuti životnim suprostavljanjima i borbama. Oni su akademi
ci, pjesnici iz naslonjača, za koje umjetnost mora biti dokuče
na studiranjem i oslanjanjem na strane modele. Unutarnji život
subjekta može se još jedino čuti u spiritualnim stihovima onih
koji su pod utjecajem narodnih pjesama i misticizma ...“6. Stoga
Marcuse glorificira umjetnikovo otuđenje od društva koje tako
stvara novu samosvijest koja smjera prevladavanju alijenacije.
Potreba za prevladavanjem otuđenja navodi umjetnika da stva
ra i oblikuje svijet prema vlastitim idejama: „... oni dovršavaju
proklamaciju emancipacije u literarnoj teoriji za slobodnu su
bjektivnost umjetnika, kada predlažu da umjetnik bude oslobo
đen od prisile norme i ropske imitacije (...) Kada umjetnik, koji
je zahtijevao pravo na vlastito određenje života, stupi u okolni
svijet, on podnosi prokletstvo kulture u kojoj Ideja i stvarnost,
umjetnost i život, subjekt i objekt, stoje kao sušte suprotnosti.
U oblicima života iz okolnog svijeta on ne pronalazi ispunjenje,
duše: duša koja je uža i duša koja je šira u odnosu na vanjski svijet. U prvom
slučaju junak romana je avanturist čiji život se sastoji od niza proizvoljno
izabranih avantura. Njemu nedostaje kontemplacija kao i sklonost djelova
nju prema unutra. Privid njegove ideje nestaje sukobljen s uspostavljenim
idealom i tako stvarnost potvrđuje svoj nadmoćni položaj; Isto, str. 81-82.
U drugom slučaju junak je više promišljajući nego djelujući akter. Njegova
unutarnja zbilja je sadržajno ispunjena, te smatrajući sebe jedinim istinskim
realitetom, ona se pokušava postvariti. Kod oba stanja duše čovjek se nalazi
u konfliktnom odnosu sa svijetom tako što iz svijeta ne može izvući smisao,
niti vlastiti smisao može ozbiljiti. Zbog toga što je život junaka određen tra
ganjem za smislom, a istovremeno shvaćajući da smisao nikada ne može ci
jelosti postati zbilja, jasnije je što se smatra pod pojmom „zrele muževnosti“.
Iz iskustva sukoba sa svijetom pokazuje se sazrijevanje u vidu kompromisa.
Junak ovog romana, koji je svojevrsna sinteza prethodna dva, uviđa da je po
mirenje unutarnjeg sa svijetom problematično, ali ipak moguće. Djelovanje u
takvom svijetu pretpostavlja prihvaćanje danih društvenih struktura i odnosa
kao nužnih za funkcioniranje zajednice, te uviđanje da je promjena moguća
jedino zajedničkim djelovanjem s drugima; Isto, str. 110-111.
5 Marcuse, H. (1922) The German Artist Novel, in: Art and Liberation; Col
lected Papers of Herbert Marcuse, eds. Marcuse, H. and Kellner, D. (2007) ,
Volume 4, New York: Routledge, p. 76.
6 Isto, str. 77.
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njegovo autentično jastvo i njegove želje ne nalaze odjeka; u sa
moći on stoji naprotiv stvarnosti“7. Na ovim temeljima nastaje
roman čiji je junak umjetnik koji uočava ispraznost i rascjep re
aliteta od ideala. Emancipacijska uloga umjetnika je premostiti
ovaj rascjep apstraktnog idealizma i stvoriti novo jedinstvo, jer
postojeće suprotnosti su nepodnošljive i u krajnjoj liniji pogub
ne za umjetnika i čovječanstvo: „Umjetnik mora prevladati ovaj
dualitet: on mora biti u mogućnosti osmisliti oblik života koji
može povezati zajedno ono što je razdvojeno, što spaja zajedno
suprotnosti između duhovnosti i osjetilnosti, umjetnosti i života,
umjetnikove vrijednosti s okolnim svijetom“8.
Značajno je primijetiti kako se već ovdje može nazrijeti polo
žaj Marcuseovog subjekta promjene. Naim
 e, u kasnijim djeli
ma Marcuse će subjekta promjene locirati upravo u marginali
ziranim i otuđenim skupinama i pojedincima, onima koji nisu
uspješno ili cjelovito integrirani u društvo izobilja i tehnološku
racionalnost.9 Zaokupljenost subjektom s periferije društva kao
potencijalno revolucionarnim subjektom, pronositeljem oslo
bođenja, vidljiva je već u Marcuseovoj disertaciji gdje se ovaj
subjekt otkriva kao pjesnik i umjetnik. Riječima Marcusea: „Sa
mo oni koji nisu pripadali [viteškom] staležu kao i oni koji su
se lišili svjetovnog izobilja naznačili su smjer autentičnom po
stojanju i subjektivnosti. Putujuće teatarske skupine, pantomi
mičari, i posebno mladi kler i studenti, oslobodili su se ‘stroge
discipline manastira i pohitali u život smijeha, iz jednog kraja u
drugi ...’ (...) Točno je da su pjesnici skitnice bili dobrodošli na
dvorovima i zabavama, neki su čak i uživali zaštitu prinčeva,
poput najvećeg među njima Archipoeta, ali sve u svemu oni su
bili izgnanici i autsajderi za koje nije bilo mjesta u [dominant
nom poretku] (…) Bili su ponosni i neobu zdani u svom gnjevu
za slobodom da bi ikada pristali na kompromis i stabilnost. Nji
hov život sveo se na asketsko moljakanje i neprestano skitanje.
Archipoeta je možda prvi umjetnik s autentičnom umjetničkom

7 Isto, str. 78.
8 Isto.
9 U Čovjeku jedne dimenzije položaj revolucionarne opozicije Marcuse nala
zi također u marginaliziranim i otuđenim društvenim stratumima koji stoje
onkraj demokratskog procesa i čiji život sâm po sebi predstavlja nasušnu
potrebu za prevladavanjem dominantnog načela stvarnosti: „Doduše, ispod
površine konzervativne baze naroda je supstrat odbačenih i autsajdera, eks
ploatiranih i progonjenih drugačije rase i boje, nezaposlenih i nezapošljivih.
Oni egzistiraju izvan demokratskog procesa; njihov život je najrealnija i naj
neposrednija potreba za dokrajčenjem nesnosnih uslova i institucija. Otud
je njihova opozicija revolucionarna, čak i ako njihova svijest to nije“; Mar
cuse, H. (1968) Čovjek jedne dimenzije: Rasprave o ideologiji razvijenog
industrijskog društva, Sarajevo: Veselin Masleša, str. 236.

294

MAROJE VIŠIĆ
samosviješću, koji je shvatio i otvoreno naglašavao kako je ži
vot skitnice opozicija okolnom svijetu i umjetnička nužnost“10.
Umjetnik je, stoga, bio prvi periferni subjekt koji je načinom
života prkosio načelu izvedbe tadašnjeg društva, te prakticirao
ono što će Marcuse tek kasnije nazvati „veliko odbijanje“11.
Ovdje su uočljive Marcuseove simpatije prema neintegriranim
stratumima, marginalnom subjektu u njegovoj povijesnoj ulozi
nužnog revolucionara.

Orfičko-narcistička civilizacija
Potrebno je, u osnovnim crtama, pokazati značaj dimenzije
estetskog u Marcuseovom tematiziranju Freuda. Kako bi poka
zao promašenost Freudovog zaključka12 o posljedicama života u
nerepresivnoj civilizaciji, Marcuse se poziva na arhetipove sa
držane u mašti koji simboliziraju potiskivanje i stvaralačku pri
jemčivost. Arhetipovi novog načela stvarnosti su likovi Orfeja i
Narcisa koji utjelovljuju načelo Nirvane nasuprot Prometeju koji
kroz proizvodnost, istrajan rad i potiskivanje simbolizira načelo
izvedbe. Marcuse u likovima Orfeja i Narcisa pronalazi pomirbu
erosa i thanatosa kroz predodžbe svijeta kojim se ne gospoda
ri i ne kontrolira, nego oslobađa. Stoga su orfičko-narcističke
predodžbe svijeta subverzivne prema prometejskom realitetu, u
njima je utjelovljen poriv za „velikim odbijanjem“. Marcuse je u
simbolima Narcisa i Orfeja otkrio jedan potpuno drugačiji eros.
Arhetip Narcisa otjelovio je nerepresivnu sublimaciju u kojoj su
sve aktivnosti prožete seksualnosti: „prvobitni narcizam je više
nego autoer otizam; on proždire ‘okolinu’, integrira narcistički

10 Marcuse, H. (1922) The German Artist Novel, in: Art and Liberation; Col
lected Papers of Herbert Marcuse, eds. Marcuse, H. and Kellner, D. (2007),
Volume 4, New York: Routledge, p. 75.
11 Pojam „veliko odbijanje“ Marcuse je izričito formulirao u Erosu i civiliza
ciji kao protest protiv nepotrebnog viška potiskivanja. Porivni impuls sadr
žan je u autentičnoj umjetnosti koja pronosi slike oslobođenja pobunjujući
se protiv uspostavljenog načela stvarnosti. Stoga je autentična umjetnost u
kojoj je „možda najvidljiviji ‘povratak potisnutog’ ne samo na individualnoj
nego i na generičko-povijesnoj razini“ osuda uspostavljene stvarnosti Mar
cuse, H. (1965) Eros i civilizacija: Filozofsko istraživanje Freuda, Zagreb:
Naprijed, str. 118. Takva umjetnost u sebi pronosi „veliko odbijanje“: „ve
liko odbijanje je protest protiv nepotrebnog potiskivanja, borba za konačni
oblik slobode – ‘da se živi bez tjeskobe’ [Adorno]“; Isto, str. 122.
12 Freud je na kraju svog djela Nelagoda u kulturi iznio pesimističan zaključak
o sudbini pojedinca u civilizaciji. On kaže kako je osjećaj krivnje najvažni
ji problem civilizacije i cijena njezinog napretka je gubitak uživanja sreće
kroz sve veće pojačavanje osjećaja krivnje Freud, S. (1962) Civilization and
Its Discontents, New York: W W Norton & Company Inc, p. 81. Freud je,
dakle, bio zagovornik zatomljenog erosa. On je u korist civilizacije odlučio
podvrgnuti individuu.
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ego s objektivnim svijetom“13. Orfej, pak utjelovljuje nerepre
sivnu kreativnost. On je arhetip umjetnika kao osloboditelja: „U
njegovoj se osobi umjetnost, sloboda i kultura vječito spajaju.
On je pjesnik iskupljenja, bog koji donosi mir i spas izmirujući
čovjeka i prirodu…“14.
Može se uočiti kako su u likovima Narcisa i Orfeja prevladane
sve negacije, a što svakako podsjeća na Hegelov najviši oblik
uma, odnosno prvobitnog jedinstva u kojemu su pomirene sve
suprotnosti između subjekta i objekta.15 Stoga, orfičko-narcistič
ki poredak negirajući prometejsku stvarnost, otkriva primjere
nost stvarnosti pojmu bitka: „Orfički Eros preoblikuje bitak: on
savladava okrutnost i smrt oslobođenja. Njegov jezik je pjesma,
a njegov rad je igra. Narcisov život je život ljepote, a njegova
egzistencija je kontemplacija“16. Predodžbe koje pronose Orfej
i Narcis odnose se na dimenziju estetskog, koja je upravo kao
i mašta osuda načela izvedbe. Stoga je za Marcusea praksa ži
vota s onu stranu načela izvedbe izražena u estetičkom stavu u
kojem je pomirbom čovjeka i prirode poredak zasnovan na lije
pom, a rad postao igrom. Ideja o poretku koji počiva na lijepom
i preobražaju rada u igru jest nosiva ideja Schillerove estetske
edukacije čovjeka koju je on izrazio u djelu O estetskom odgoju
čovjeka u nizu pisama.17 Marcuse nastavlja na Schillerovu ideju
13 Marcuse, H. (1965) Eros i civilizacija: Filozofsko istraživanje Freuda,
Zagreb: Naprijed, str. 136.
14 Isto, str. 138.
15 Može se reći kako je Marcuse ostao trajno posvećen klasičnom značenju lo
gosa i ozbiljenju uma: „Um je osnovna kategorija filozofskog mišljenja, jedi
na kojom se ono drži povezano sa sudbinom čovječanstva (…) Pod nazivom
um zamislila je [filozofija] ideju pravog bitka u kome su sjedinjene sve od
lučujuće suprotnosti (…) Um treba predstavljati najveću mogućnost čovjeka
i samog bitka, [jer su] oboje dijelovi iste cjeline“; Marcuse, H. (1937). Filo
zofija i kritička teorija, u: Kultura i društvo Marcuse, H. (1977), Beograd:
Beogradski izdavačko-grafički zavod, str. 74.
16 Isto, str. 139-140.
17 Schiller čovjeka vidi u antagonističkoj razdvojenosti na osjetila i razum. Ka
ko bi se oni mogli pomiriti, tj. uskladiti, čovjek mora proći kroz estetski odgoj
i time se uzdignuti od pukog fizičkog postojanja do razuma i duhovnosti, od
nosno  iz države nužnosti u državu slobode: „Prema tome, svekolikost ili to
talitet karaktera mora se pronaći u onoga naroda koji će biti sposoban i vrstan
državu nastalu iz nužde i sile zamijeniti državom slobode“ Schiller, F. (2006)
O estetskom odgoju čovjeka u nizu pisama, Zagreb: Scarabeus naklada, str.
30. Cjelovitost ili totalitet karaktera u kojima su izmireni svi antagonizmi, ka
ko pojedinca tako i naroda, temeljna je okosnica Schillerovih Pisama, jer je
sloboda pojedinca i naroda moguća tek prisvajanjem izgubljene svekolikosti.
U Schillerovoj teoriji čovjek je određen dvama temeljnim, a zbog civilizacij
skog razvoja, međusobno suprotstavljenim nagonima (poticajima). Prvog od
njih Schiller naziva „čulnim nagonom“ i on se odnosi na čovjekovo fizičko
postojanje u materijalnom svijetu, kao i na čovjekove aktivnosti koje mora
poduzimati kako bi osigurao egzistenciju. Drugog, naziva „nagonom za for
mom“ koji se odnosi (i iz njega proizlazi) na čovjekovo apsolutno postojanje
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smatrajući kako su upravo u njoj izražena počela nerepresiv
ne civilizacije i novog načela stvarnosti. Konkretne posljedice
Schillerove ideje estetskog odgoja čovjeka, dolaženje u slobo
du preko lijepog, za Marcusea imaju šire reperkusije: „rješenje
političkog problema: oslobođenje čovjeka od nečovječnih egzi
stencijalnih uvjeta“18. Posrednik tog oslobođenja je poticaj na
igru lišen oskudice i vanjske prinude, što znači da on više nije
ograničen nikakvom stvarnošću. Sloboda je sloboda od ustano
vljene stvarnosti. No to nije tek puka unutarnja intelektualna slo
boda, već ozbiljena sloboda: „čovjek je slobodan kad ‘stvarnost
izgubi svoju ozbiljnost’ i kada njezina nužnost ‘postane laka’
(...) Stvarnost koja ‘gubi svoju ozbiljnost’ je neljudska stvar
nost oskudice i neim
 aštine, i ona gubi svoju ozbiljnost kad se
oskudica i potrebe mogu zadovoljiti bez otuđenog rada.“19
i koji neovisno smjera postizanju i očuvanju čovjekove slobode i harmonije
u svim njegovim pojavljivanjima. Oba nagona nalaze se u značajnom od
nosu sa vremenitosti: jedan zahtijeva promjenu, dok je drugi konzervativne
prirode. Tako se „čulni nagon“ odnosi samo na postojanje i potvrđivanje u
sadašnjosti, dok „nagon za formom“ teži ukidanju vremena i postavljanju
univerzalno važećih zakona; prvi stvara „događaje“, a drugi „zakone“. Kako
bi pokazao mogućnost pomirbe dualističke strukture čovjeka, Schiller uvodi
i treći nagon: „nagon za igrom“. Ovaj nagon je posrednik između čulnog i
nagona za formom i ujedno centralni pojam estetskog odgoja čovjeka. Uskla
đenost se postiže igrom. Igra čiji je objekt lijepo je nosivi pojam, jer ljepota
obuhvaća i u njima je sadržana, i čulni nagon i nagon za formom. Stoga je čo
vjek, za Schillera, jedino slobodan kada se s lijepim igra. Tako Schiller izriče
poznati imperativ igre: „...čovjek se s ljepotom jedino treba igrati, i treba se
igrati jedino s njom. Jer, da to konačno i kažemo, čovjek se igra samo ondje
gdje je u punom značenju riječi čovjek, i samo je ondje sasvim čovjek gdje se
igra“; Isto, str. 89. Premda čovjek u igri pripada samom sebi, ne radi i ne trpi
za nikog drugog, treba odmah istaknuti kako je Schiller protiv bilo kakvog
ozbiljenja igre u stvarnosti (za razliku od Marcusea). On to odmah i ističe:
„Dakako, mi na ovome mjestu nikako ne smijemo prizivati u sjećanje one
igre iz stvarnoga života koje su obično usmjerene samo na vrlo materijalne
predmete; no u stvarnome životu uzalud bismo tragali i za ljepotom o kojoj je
ovdje riječ (...) [međusobnim djelovanjem dvaju suprotnih nagona proizlazi
lijepo] čiji ćemo najviši ideal tražiti u (...) ravnoteži zbilje i forme. No ta rav
noteža uvijek ostaje samo ideja, koja se nikada u potpunosti ne može postići
s onime čime stvarnost ili zbilja raspolaže. U stvarnosti će uvijek preostati
prevaga jednog elementa nad drugime, a ono najviše što iskustvo ostvaruje
sastojat će se u kolebanju između obaju principa, gdje je sad nadmoćnija zbi
lja, sad forma. Ljepota u ideji je, dakle, vječno ona nedjeljiva jednina, budući
da može postojati samo jedna jedina ravnoteža; no ljepota u iskustvu vječno
će biti dvostruka, jer kod kolebanja ravnoteža može biti narušena dvojako,
naim
 e pretegnuti može ova ili ona strana“; Isto, str. 87-91; Dakle, Schiller
je svjestan kako igra i njezin objekt lijepo ne mogu postati organizacijsko
načelo stvarnosti, niti Schiller na tome inzistira. Upravo suprotno, on odgoj
za estetsko delegira kulturi kao zasebnoj sferi stvarnosti i njezinim predstav
nicima umjetniku i kazalištima: „Dakle, najvažnija je zadaća kulture da pod
vrgne čovjeka formi već i u njegovom pukom fizičkom životu i da ga pretvara
u estetskog čovjeka dokle god sežu granice carstva lijepoga, jer samo se iz
estetskog, a ne iz fizičkog stanja može razviti ono moralno“; Isto, str. 125.
18 Isto, str. 152.
19 Isto, str. 152-153.
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Time što je čovjekovo postojanje upravljano funkcijama estet
skog, što rad može postati igra, a poredak, umjesto na hijerarhiji
i administraciji, zasnovan na lijepom Schillerova estetska kultu
ra predstavlja ishodište smisla estetske revolucije na trenutnom
stupnju civilizacije. Takav revolucionarno estetski obrat sub
vertirao bi načelo izvedbe poticajom za igru kao rukovodećim
principom daljnjeg razvoja civilizacije. Priroda više ne bi bila
percipirana kao antagonistična sila niti sila podređena čovjeku,
nego kao objekt kontemplacije. Promijenjen odnos čovjeka i pri
rode za Marcusea bi značio oslobođenje pojedinca od otuđenog
rada i promijenjeni karakter rada čija bi djelatnost bila slobo
dan razvoj čovjekovih mogućnosti. Time što je Schiller kao i
Marcuse uočio dominaciju uma nad osjetilnošću, oslobođenje bi
značilo slobodu osjetilnosti, a ne uma, odnosno „ograničavanje
‘viših’ sposobnosti u korist ‘nižih’“20, a što bi u kontekstu psiho
analize i Freudove teorije razvoja civilizacije značilo uklanjanje
represivnih kontrola nagona.21
20 Isto, str. 154.
21 Svakako treba spomenuti kako je Marcuseovo čitanje Schillera, kao što se
razmotrivši Schillerovu teoriju može uočiti, krajnje selektivno i nekritičko.
Marcuse je naglasio više radikalne momente kod Schillera (civilizaciju kao
sukob između čulnog nagona i nagona forme, potom razornu kvalitetu igre
koja pomirujući dualitet čovjeka može probiti postvarene odnose i sama po
stati organizacijsko načelo zbilje), dok je u potpunosti izostavio konzerva
tivni aspekt Schillerove teorije, a to je što je Schiller ipak prihvatio dualitet
svijeta rada i kulture naglašavajući kako čovjek na vlasti može biti samo u
potonjem i kako ne treba težiti ozbiljenju igre. Moguće se i prisjetiti kako
je Marcuse na ovom tragu kritizirao Heid eggerovog tubitka koji je projekt
autentične egzistencije odredio usebnim povlačenjem tubitka od društvenopolitičkih institucija i izborom autentičnog moći-biti-tu iz tradicije i naslije
đa. Međutim, Marcuse takvu kritiku ne upućuje Schilleru. Nadalje, kritičari
(poput: Jameson, Chytry i Sharpe) smatraju da Schillerova vizija estetske
države pobliže opisuje vrijeme kraljevskih dvorova i male ruralne švicarske
gradove države nego što je u stanju zahvatiti suvremeni brzorastući svijet:
hiperprodukciju dobara, ekonomske odnose i masovnu demokraciju. Stoga,
nije razumljivo na koji način Marcuse smatra Schillerove koncepte priklad
nim za promjene poglavito u naprednoj industrijskoj civilizaciji koja je da
leko složenija nego kraljevski dvorovi i demokracija malih gradova-država.
Također, ostaje nerazjašnjen cijeli problem odnosa estetike i politike kako ga
je postavio Rancière (Rancière, J. (2004) Estetska revolucija i njezini ishodi,
Časopis studenata filozofije Čemu br. 6, Zagreb, str. 109-120.), a Marcuse ga
nije anticipirao, što je donekle mogao zbog estetizacije politike (stvaranja na
cije kao umjetničkog djela) u Trećem Reichu. Ipak je donekle moguće odgo
voriti na kritiku. Naime, za Marcusea i Schillera igra ima funkciju posredova
nja između razuma i osjetilnosti. Marcuse je, dakako, istaknuo kako Schiller
izričito slobodu poim
 a kao unutarnju, odnosno intelektualnu, ali za Marcusea
ova sloboda se može konkretizirati u stvarnosti, jer zahvaljujući tehnološkom
napretku rad nije više fizički težak, stoga niti najveći dio čovjekovog dana ne
mora otpadati na radno, nego na slobodno vrijeme, a sukladno tome i na igru
koja je uvijek aktivnost rezervirana za slobodno vrijeme. Osim toga, pojam
igre nije nov kod Marcusea, on ga je uveo već u eseju O filozofskim osnova
ma ekonomskog pojma rada (1933) gdje je radu suprotstavio igru kao kva
litativno drugačiju aktivnost. U Erosu i civilizaciji Marcuse se iznova vraća,
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Cijela rasprava, od arhetipova Prometeja, Narcisa i Orfeja, pa
preko estetske dimenzije ima intenciju utemeljiti argument ka
ko nerepresivna civilizacija podrazumijeva promijenjen odnos
između nagona i uma. Ona je zapravo odgovor Freudovom miš
ljenju o permanentnoj potrebi potiskivanja u svrhu održanja i
napretka civilizacije, ali i preludij Marcuseovom viđenju nere
presivnog nagonskog poretka u okvirima same Freudove teori
je. Ovaj poredak u novom načelu stvarnosti opisan je pojmom
„libidalne racionalnosti“ koja predmnijeva harmoničan suodnos
uma i nagona.

Društvo estetskog etosa
Prijelaz u novo, kvalitativno drugačije, slobodno društvo u Mar
cuseovoj teoriji okarakteriziran je dvama pojmovima: „pacifi
kacija egzistencije“ koja opisuje nedestruktivan i harmoničan
odnos čovjeka s prirodom i pojmom „estetski etos“ koji estetsku
ideju lijepog pretače u društvo i život čovjeka. Umna zbilja, na
kojoj toliko inzistira, Marcuseu se sada pokazuje moguća tran
scendencijom „tehnološke racionalnosti“, kao svojevrsna „posttehnološka racionalnost“, u kojoj se načelo lijepog stapa s na
čelom društvene organizacije. Zajedničko umjetnosti i tehnici, i
što dakle omogućuje njihovo međusobno stapanje, jest što obje
sadrže i pronose ideje (boljeg, ljepšeg) kvalitativno drugačijeg
svijeta, s tom razlikom što je dosada svijet umjetnosti bio svijet
„lijepog privida“: „Smislenost umjetnosti, njezina sposobnost
da ‘projektira’ egzistenciju, da odredi još nerealizirane moguć
nosti, tad bi mogla biti sagledana tako što bi ona bila vrednovana
i djelotvorna u znanstveno tehnološkoj transformaciji svijeta“22.
Marcuse suradnju techne i poiesis vidi upravo u uobličavanju
novog svijeta: „Poprimajući obilježja umjetnosti, tehnika bi pre
vodila subjektivnu osjetljivost u objektivan oblik, u stvarnost.
Bila bi to osjetljivost ljudi i žena koji se više ne moraju stidjeti
naslanjajući se na Schillera, odnosu igre i rada. On sada smatra da je zbog
pobjede oskudice moguć drugačiji odnos čovjeka i prirode. Taj odnos je pret
hodno bio karakteriziran radom kao aktivnosti kojom se čovjek razračunava s
dominantnom prirodom pokušavajući osigurati egzistencijalne uvjete. Sada,
kada je čovjek u određenoj mjeri uspješno ovladao prirodom njihov odnos
može biti prožet igrom kao kvalitativno drugačijim međusobnim odnoše
njem. Marcuse ne govori kako igra nužno mora postati organizacijsko načelo
stvarnosti, već bi ona više bila posljedicom nerepresivne civilizacije u kojoj
bi rad i radno vrijeme bili svedeni na minimum, a time bi se otvorio prostor
svestranog razvoja čovjeka kroz igru. Uz navedeno treba spomenuti kako je
Marcuse pojam igre koristio kontrastno kapitalističkoj radnoj etici. Stoga se
može reći kako je Marcuse igru koristio više kao teorijsku usporedbu kojom
je htio razotkriti mogućnosti čovjekovog lagodnijeg života uz značajno sma
njenje odricanja.
22 Marcuse, H. (1968) Čovjek jedne dimenzije: Rasprave o ideologiji razvijenog
industrijskog društva, Sarajevo: Veselin Masleša, str. 220.
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samih sebe, jer su prevladali svoj osjećaj krivnje“23. Stoga za
Marcusea život u post-tehnološkoj umnoj zbilji nosi znamen
umjetnosti: „Um može ispuniti tu funkciju samo kao posttehno
loški ratio kome je i sama tehnika sredstvo pacifikacije, organon
‘umjetnosti života’. Tad funkcija uma konvergira s funkcijom
umjetnosti“24.
Suradnjom umjetnosti i tehnike, uz „pacifikaciju egzistencije“,
dana je druga odrednica novog društva, a to je stvaranje „estet
skog etosa“. Koncept „estetski etos“ povezuje načelo lijepog,
temeljno estetsko načelo, s načelom organizacije društva, odno
sno postavlja lijepo organizirajućim principom novog društva.
Estetiku, kao oblik slobodnog društva, Marcuse sada vidi mo
gućom na temelju materijalnog i intelektualnog dosega civili
zacije. Stoga, ideja lijepog više ne bi pripadala samo umjetnosti
kao sferi odvojenoj od materijalne produkcije, a što je Marcuse
tvrdio u Afirmativnom karakteru kulture. Na osnovi danog civi
lizacijskog razvoja estetika može promijeniti svoj povijesni to
pos. Njezin adresat može postati društvo, a time bi u bitnom bio
pogođen afirmativni karakter umjetnosti. Suradnja umjetnosti i
tehnike promijenila bi i tehniku i umjetnost. Umjetnost bi utje
cala na samo oblikovanje i izradu strojeva, dok bi istovremeno
poprimila i neka tehnička značenja. Plod njihove suradnje, pre
ma Marcuseovom shvaćanju, bio bi uobličavanje društva kao
umjetničkog djela, a lijepo važna kvaliteta slobode ljudi. Evo
kako Marcuse vidi spomenutu suradnju: „U preobrazbi društva
za postignuće tog cilja stvarnost bi sva skupa poprimila Oblik
što izražava novi cilj. Bitno estetsko svojstvo tog oblika učinilo
bi ga djelom umjetnosti, no, kako Oblik mora nastati u društve
nom procesu proizvodnje, umjetnost bi prethodno promijenila
svoje tradicionalno mjesto i funkciju u društvu i postala bi proiz
vodna snaga, kako u materijalnom, tako u kulturnom preobliko
vanju. A, kao takva snaga, umjetnost bi bila cjelovit čimbenik u
oblikovanju svojstva i ‘izgleda’ stvari, u oblikovanju stvarnosti,
načina života. To bi značilo Aufhebung umjetnosti, kraj odvaja
nja estetskog oblika od stvarnog, ali, također, kraj komercijal
nom sjedinjavanju biznisa i ljepote, eksploatacije i zadovoljstva.
Umjetnost bi ponovno zadobila neka od svojih primitivnijih teh
ničkih suznačaja: kao umijeće pripravljanja (kuhanja!), njegova
nja, uzgajanja stvari, davanja im oblika koji ne siluje ni materiju
ni tankoćutnost ...“25.
23 Marcuse, H. (1972) Kraj utopije; Esej o oslobođenju, Zagreb: Stvarnost,
str. 152.
24 Marcuse, H. (1968) Čovjek jedne dimenzije: Rasprave o ideologiji razvijenog
industrijskog društva, Sarajevo: Veselin Masleša, str. 220.
25 Marcuse, H. (1972) Kraj utopije, esej o oslobođenju, Zagreb: Stvarnost, str.
157.
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Marcuse bitnim preduvjetom za društvenu promjenu smatra
razvoj „nove osjetljivosti“ i „nove racionalnosti“ čija je bitna
odrednica estetska ideja lijepog, a što za posljedicu ima stva
ranje društva kao umjetničkog djela. No iz navedenog name
će se pitanje. Prvo pitanje odnosi se na umjetnost, točnije bi li
suradnja umjetnosti i tehnologije prema stvaranju društva kao
umjetničkog djela značila i kraj umjetnosti? I drugo pitanje je
zašto Marcuse preduvjetom revolucije smatra potrebnim nasta
nak nove antropologije čovjeka, odnosno zašto ne misli da bi
pojedinci s postojećom strukturom ličnosti mogli ipak napraviti
kvalitativan skok u novo društvo? Krajnje uopćeno, odgovor na
prvo pitanje bio bi ne, tj. društvo kao umjetničko djelo ne bi zna
čilo kraj umjetnosti. Kraj umjetnosti je za Marcusea zamisliv:
„samo onda kada ljudi više nisu u stanju razlikovati istinu i laž,
dobro i zlo, lijepo i ružno, suvremeno i buduće. To bi bilo sta
nje savršenog barbarstva na najvišoj točki civilizacije – a jedno
takvo stanje zais ta je povijesno moguće“26. Međutim, Marcuse
smatra kako niti nastanak novog „načela stvarnosti“ ne bi značio
kraj umjetnosti, te stoga prihvaća tezu o „permanentnosti umjet
nosti“ i njezinoj privrženosti erosu: „U svoj svojoj idealnosti
umjetnost svjedoči istinama dijalektičkog materijalizma – per
manentnom ne-identitetu između subjekta i objekta, individue i
individue“27. Trajnost umjetnosti u svim povijesnim epohama je
u tome što ona: „predviđa konkretno univerzalno čovječanstvo,
koje ne može utjeloviti određena klasa (...) neumoljivo zapleta
nje radosti i tuge, slavlja i očaja, Erosa i Thanatosa, ne može se
svesti na problem klasne borbe“28. To hoće reći kako je djelova
nje ideja sadržanih u umjetnosti i erosa imanentno ljudima kao
vrsti, ono je univerzalno u svim povijesnim epohama i ne može
se samo svesti na konkretnu povijesnu stvarnost. Umjetnost i
eros djeluju na istoj ravni: borbi protiv nepotrebnog „viška po
tiskivanja“. Odgovor na drugo pitanje nalazi se u nastojanju iz
bjegavanja fašističkih tendencija. No ipak valja razmotriti kako
Marcuse shvaća umjetnost i njezin odnos prema revoluciji, te u
čemu vidi tendencije prema fašizmu.
Marcuseovo tematiziranje umjetnosti seže još u njegove rane
radove29, a ključnim tekstom se pokazuje esej O afirmativnom
26 Marcuse, H. (1982) Kontrarevolucija i revolt, Beograd: Grafos, str. 118-119.
27 Marcuse, H. (1978) The Aesthetic Dimension: Toward a Critique of Marxist
Aesthetics, Boston: Beac on Press, p. 29.
28 Isto, str. 16.
29 Martineau ističe kako upravo područje estetskog obilježava cjelokupnu
Marcuseovu misao: „Ako razmotrimo ključna razdoblja Marcuseovog ži
vota [naznačena u uvodnom dijelu rada] (...) uočljivo je kako razmatranje
estetskog i romantičnog ostaje permanentno prisutno u njegovim djelima (...)
Što je kritika postajala radikalnija, to je Marcuseova estetika i utopija sna
žnije dobivala na značenju. Marcuseovi komentatori općenito ignoriraju ovu
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karakteru kulture (1937).30 Zadaća kulture (pod pojmom kultu
ra Marcuse podrazumijeva: filozofiju, umjetnost i religiju), ka
ko naslov implicira, jest izmiriti antagonizme materijalne sfe
re kroz prividnu jednakost u kulturi i njoj pripadajućih „viših
činjenicu, više ili manje namjerno, ovisno o njihovom pogledu na marksi
stičku ortodoksiju. Što veću važnost pridavaju potonjem, to manje uviđaju
romantizam i libertarijanski idealizam prisutan u samog Marxa“ Martineau,
A. (1986) Herbert Marcuse’s Utopia, Montreal: Harvest House, p. 64-65.
30 Osim odnosa umjetnosti i stvarnosti, koji je u fokusu ovog rada, ovaj esej
analizira i ideološku funkciju građanske kulture koja je na svojstven način
doprinijela nastanku fašizma. Na individualnoj razini to je omogućeno ti
me što su kulturni ideali premješteni u sferu duše koja je prema Marcuseu
podložna kontroli: „Duša čini čovjeka mekim, savitljivim i poslušnim pred
činjenicama koje, najzad, i nisu u pitanju. Tako je duša mogla, kao koristan
faktor, da uđe u tehniku ovladavanja masama kad su, u epohi autoritarnih
država, sve raspoložive snage morale biti mobilizirane protiv stvarnog mije
njanja društvenog postojanja“ Marcuse, H. (1937) O afirmativnom karakteru
kulture, u: Kultura i društvo, Marcuse, H. (1977), Beograd: Beogradski izda
vačko-grafički zavod, str. 59. Odnosno, zahtjev za individualnim internalizi
ranjem kulturnih ideala pripada „liberalnoj metodi discipliniranja“ koja mora
biti prevladana u onom trenutku kada je potrebna „totalna mobilizacija“ koja
zahtjeva podčinjavanje i privatne sfere života. Proces ukidanja individualne
autonomije i humanističkih ideala građanske kulture čiji je subverzivni po
tencijal prijetnja totalitarnoj fašističkoj državi Marcuse naziva „samoukida
njem afirmativne kulture“ i njime opisuje pretvaranje apstraktne unutrašnje
zajednice u apstraktnu vanjsku zajednicu u kojoj se individua identificira s
nacijom. Zadaća kulture je i ovdje afirmacija postojeće stvarnosti: „Kao i
idealistički kult unutrašnjeg života, i herojski kult države služi poretku druš
tvene egzistencije koji je u svojim osnovama identičan. Sad se individua u
njemu potpuno žrtvuje. Ako je ranije kulturno uzdizanje trebalo osigurati
ostvarenje želje za osobnom srećom, sad u veličini naroda treba iščeznuti
sreća pojedinca“ Isto., str. 69. To je bio glavni doprinos kulture u nastanku i
održanju fašizma. Međutim, njegov esej ima i širi značaj u cjelokupnoj Mar
cuseovoj misli, a posebno za njegovu estetsku teoriju. Naim
 e, ovaj esej već
problematizira funkciju umjetnosti i njezin emancipacijski potencijal, a što
će se pokazati ključnim za razumijevanje Estetske dimenzije, eseja u kojem
Marcuse pobliže definira odnos umjetnosti i revolucije. Kellner naglašava
značaj Marcuseovog tematiziranja umjetnosti u sklopu njegove kritičke te
orije: „Marcuseove refleksije o umjetnosti, koliko god utopijske, utemeljene
su u specifičnom povijesnom kontekstu i dio su kritičke teorije društva, daju
ći analizu danog društva i smjerajući radikalnoj društvenoj promjeni. Stoga,
Marcuseove refleksije o umjetnosti su utemeljene u kritičkoj društvenoj teo
riji i politici, i dok je za njega umjetnost kvasi autonomna dimenzija, ona je
duboko involvirana u transformaciju društva i povijesti“ Kellner, D. (2007)
Introduction, in: Marcuse, H. and Kellner, D. eds. (2007) Art and Liberation;
Collected Papers of Herbert Marcuse, Volume 4, New York: Routledge, p.
22. O značaju eseja O afirmativnom karakteru kulture u kontekstu Marcuse
ovih kasnijih radova Kellner zaključuje: „Stoga, Marcuseov esej (...) antici
pira njegov utopijski projekt emancipacije u Erosu i civilizaciji i kasnijim
radovima, kao i snažnu sistematsku socijalnu kritiku Čovjeka jedne dimenzi
je“; Isto, p. 27. Miles koji je napravio recentnu studiju Marcuseove estetike
oslobođenja ovaj esej također vidi temeljnim za razumijevanje Marcuseove
estetike. On kaže: „Sličnosti između argumenata ponovljenih u Kontrarevo
luciji i revoltu iz 1972. i u eseju iz 1937. označuju kontinuitet Marcuseove
estetike koji je lako moguće predvidjeti“ Miles, M. (2012) Herbert Marcuse:
An Aesthetics of Liberation, New York: Pluto Press, p. 56.
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vrijednosti“, te tako neuznemirenu ostaviti svakidašnju sferu
materijalne reprodukcije. Pod pojmom afirmativna kultura Mar
cuse razumije: „... ona kultura građanske epohe koja je u toku
svog vlastitog razvitka dovela do toga da se duhovno-duševni
svijet kao samostalno carstvo vrijednosti odvoji od civilizacije i
uzdigne iznad nje. Njena odlučujuća crta je tvrdnja o postojanju
svijeta koji je opće obavezan, bezuvjetno zaslužuje afirmaciju,
vječno je bolji, vrjedniji, bitno različit od stvarnog svijeta sva
kodnevne borbe za opstanak, ali koji može, ne mijenjajući to
činjenično stanje, svaka individua realizirati za sebe ‘iznutra’“31.
Odvajanje kulture od civilizacije potrebno je kako bi se stvorio
prostor relaksacije i uživanja. Naim
 e, civilizacija zasnovana na
ekonomskim odnosima i potiskivanju ne može obis tiniti načela
eudamonizma, stoga ona moraju biti pripadna području kulture
u kojem individua treba internalizirati ideje ljepote, istinitosti
i slobode, ali nikako očekivati njihovo opredmećenje u mediju
društva. Kultura se, dakle obraća duši podučavajući pojedinca
pounutrenju uživanja. Marcuseovim riječima: „Kulturni ideal je
prihvatio čežnju za sretnijim životom: za čovječnošću, dobro
tom, radošću, istinom, solidarnošću. Ali sve one nose afirma
tivni predznak: da pripadaju nekom višem, čistijem, nesvako
dnevnom svijetu (...) Ali privid ima realno djelovanje: dolazi do
zadovoljenja. Ipak, njegov smisao se odlučujuće mijenja: ono
stupa u službu postojećeg. Buntovna ideja postaje poluga oprav
danja. Time što postoji neki viši svijet, neko više dobro od ma
terijalne egzistencije skriva se istina da se može stvoriti neka
bolja materijalna egzistencija, u kojoj takva sreća postaje stvar
na. U afirmativnoj kulturi čak sreća postaje sredstvo za sređiva
nje i smirivanje“32. Sada se otkriva moment u kojem afirmativna
kultura postaje prikriveno sredstvo ugnjetavanja. Dozvoljava i
opravdava se postojanje nejednakosti u stvarnom, iskustvenom
svijetu konkretnih individua, ali zato se omogućuje jednakost u
uživanju nematerijalnih duhovnih dobara apstraktnih individua
u svijetu kulture: „... ukazivati čovjeku na uživanje zemaljske
sreće, znači u svakom slučaju ne ukazivati mu na stjecanje ra
dom, na profit, na autoritet onih ekonomskih sila koje održavaju
u životu ovu cjelinu. Zahtjev za srećom zvuči opasno u poretku
koji za većinu donosi nevolju, neim
 aštinu i tegobu“33.  
Međutim odvajanje duševnog od tjelesnog i uzdizanjem duše
do ideala, čini dušu dovoljno udaljenom od postvarenih odnosa,
te je ona, prema Marcuseu, podložna tehnikama manipulacije.
31 Marcuse, H. (1937) O afirmativnom karakteru kulture, u: Kultura i društvo
Marcuse, H. (1977), Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, str. 46.
32 Isto, str. 59-64.
33 Isto, str. 49.
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Razlika između duše i duha jest što je duh usmjeren na spo
znaju proturječnosti stvarnosti, dok je duša rezignirana: „Tamo
gdje duh već mora osuđivati, duša još može razumjeti“34. Mar
cuseova teza je zapravo kako su kulturni ideali određeni druš
tveno-političkom organizacijom društva, te kako kultura uvijek
podržava postojeći društveni poredak, ona zapravo uvijek ostaje
instrumentom discipliniranja, koji se doduše, instrumentalizira
za afirmaciju ideja vladajućih elita: „... tako se i kulturna reorga
nizacija od liberalističkog idealizma u ‘herojski realizam’ odvija
još u okviru same afirmativne kulture: riječ je o novom osigura
vanju starih oblika postojanja. Osnovna funkcija kulture ostaje
ista: mijenjaju se samo putovi kojima ona vrši ovu funkciju“35.
Iz zaključka o permanentno afirmativnom karakteru kulture,
Marcuse razmatra njezinu instrumentalizaciju u sovjetskom
i kapitalističkom društvu. Oba društva su, na njima svojstve
ne načine, nastojala anulirati subverzivni potencijal umjetnosti
integrirajući je u dominantni poredak.

Analiza umjetnosti u varijanti socijalističkog društva
Marcuse je oslobađajući potencijal locirao u umjetnosti i filozo
fiji, dvama sferama koje su najudaljenije od ekonomske osnove
društva. No obzirom kako je sovjetska država apsorbirala filo
zofiju u službenu teoriju i time joj oduzela kritički potencijal,
za osiguranje opstanka ona mora apsorbirati i posljednji bastion
koji pronosi transcendentne ideje – područje umjetnosti: „Tako
borba protiv ideološke transcendencije postaje za režim borba
na život i smrt. U ideološkoj sferi, centar težišta pomiče se s filo
zofije na književnost i umjetnost“36. Stoga je potpuno razumljivo
kako za vlastito samoodržanje, sovjetska država mora prisvojiti
umjetnost i osigurati da zadaća umjetnosti bude pronošenje slu
žbenih ideja i službovanje interesima države. Sovjetska država
instrumentalizira umjetnost kroz sovjetski realizam. Međutim,
Marcuse pravi jasnu distinkciju između realizma kao pravca u
umjetnosti i sovjetskog realizma koji umjetnosti oduzima ne
gacijski potencijal: „Realizam može biti – i bio je – vrlo kritič
ki i napredan oblik umjetnosti; suprotstavljen stvarnosti ‘kakva
jest’ svojim ideološkim i idealiziranim predodžbama, realizam
podržava istinu protiv skrivanja i krivotvorenja. U tom smi
slu realizam pokazuje kako se idealna ljudska sloboda zbiljski
negira i izdaje, te kako čuva transcendenciju bez koje bi sama
umjetnost bila ukinuta. Suprotno tome, sovjetski se realizam
34 Isto, str. 58.
35 Isto, str. 66-67.
36 Marcuse, H. (1983) Sovjetski marksizam: kritička analiza, Zagreb: Globus,
str. 105.
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usklađuje s uzorkom represivne države“37. Marcuse smatra da u
sovjetskom društvu i umjetnost ima „magijski“ karakter koji se
otkriva u stereotipnom prikazivanju heroja i njegovoj borbi pro
tiv neprijatelja, a što smjera proizvođenju određene osobnosti,
stavova i pristanka. Intencija sovjetske umjetnosti jest u tome
da odnose prikazane u umjetnosti ozbilji u stvarnosti. Sovjet
ski realizam pružajući danu stvarnost kao krajnji okvir umjet
ničkog djelovanja, ukinuo je umjetnosti svojstvenu „stilsku“ i
„supstancijalnu“ transcendentnost i obećanje lijepog. Funkcija
umjetnosti u sovjetskom društvu, ističe Marcuse, jest pokazi
vanje objektivnih istina. Međutim, umjetnost se može smatrati
umjetnosti jedino ako čuva i izražava vizije boljeg života nego
što ga stvarnost pruža. Marcuse to i ističe: „Ali umjetnost kao
politička snaga umjetnost je samo ako čuva vizije oslobođenja;
u društvu koje je u svojoj cijelosti negacija tih vizija, umjetnost
ih može očuvati samo potpuno odbijajući kriterije neslobodne
stvarnosti, odnosno ne podređujući im se ni u stilu, ni u formi,
niti u supstanciji (...) Umjetnost je tako odbijanje svega što je
učinjeno djelom stvarnosti“38. No kako sovjetski realizam nije
negacija, nego veličanje i opravdavanje stvarnosti uz eventualno
blagu kritiku sitnih nedostataka, izostaje potreban prijelom sa
stvarnošću: „Kritizira se neke propuste, greške i zaostajanja u
tom društvu, ali ni individuum niti njegovo društvo nisu upućeni
na sferu ispunjenja drugačiju od one što ju je propisao vlada
jući sistem. Oni su zais ta upućeni na komunističku budućnost,
ali je onda predstavljena kao razvitak iz sadašnjosti bez ‘eks
plozije’ postojećih proturječja“39. U osnovi, kroz prikazivanje
ideal-tipa heroja, radnika, građanina, itd., sovjetska umjetnost
ima edukativnu ulogu: „Umjetnost uči (...) određenom odnosu
prema stvarnosti“40. Iz cjelokupno iznesene primjene i položa
ja umjetnosti u sovjetskom društvu razvidna je njezina nemoć
da iznjedri vlastito obećanje lijepog. Time je sovjetska država
osigurala prevlast službenih ideja u svim sferama života i dje
lovanja, uklanjajući bilo kakvu mogućnost mišljenja ili poka
zivanja alternative. Stoga Marcuse po pitanju sovjetske države,
društva i položaja pojedinca, zaključuje: „U svojoj društvenoj
funkciji, i umjetnost je sve nemoćnija, zajedno s individualnom
autonomijom i spoznajom“41.

37 Isto, str. 106.
38 Isto, str. 109.
39 Isto, str. 106.
40 Trofimov, P. (1954) Principi marksističko-lenjinističke estetike, Kommunist,
br. 16, prema: Marcuse, H. (1983) Sovjetski marksizam: kritička analiza,
Zagreb: Globus, str. 110.
41 Marcuse, H. (1983) Sovjetski marksizam: kritička analiza, Zagreb: Globus,
str. 111.
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Analiza umjetnosti u kapitalističkom društvu
Marcuse je primijetio kako kapitalističko društvo, kroz „proces
desublimacije“ opovrgava kulturu tehnološkom stvarnošću ko
ja teži obezvrjeđivanju same biti umjetnosti. Naim
 e, Marcuse
polazi od pretpostavke o postojanju dvije dimenzije: jedna od
njih je viša kultura koja je pronosila ideale opozicione stvar
nosti, dok je druga dimenzija bila dimenzija neposredne repro
dukcije života. Ono što je Marcuse primijetio da se događa s
višom kulturom u kapitalističkom društvu jest njezina komerci
jalizacija putem masovnih medija i tehnička sposobnost masov
ne proizvodnje djela kulture, čime je  i ona sama poprimila robni
karakter. Time što su vrijednosti koje je pronosila viša kultura
(uspješno) ugrađene u sustav, oduzet joj je svojstven opozicioni
karakter i subverzivni potencijal na osnovu kojeg je postojeća
stvarnost mogla biti propitivana, a time je uklonjena druga di
menzija koja se suprotstavljala stvarnosti. Marcuseovim riječi
ma: „Novina suvremenog svijeta jest iščezavanje antagonizma
kulture i društvenog realiteta putem zastarijevanja opozicionih,
stranih i transcendirajućih elemenata više kulture na osnovu ko
jih je ona konstituir ala jednu drugu dimenziju stvarnosti. Ovo
likvidiranje dvodimenzionalne kulture ne zbiva se negiranjem i
odbijanjem ‘kulturnih vrijednosti’, već putem njihova inkorpo
riranja na veliko u postojeći poredak, putem njihova masovnog
reproduciranja i izlaganja (...) Apsorbirajuća moć društva ispra
žnjuje umjetničku dimenziju time što asimilira njezine antago
nističke sadržaje“42. Istinitost više kulture na čije se vrijednosti
poziva razvijeno industrijsko društvo, ističe Marcuse, važila je
za optužbu pred-tehnološkog, feudalnog, društva, jer je u svo
jim djelima čiji su heroji bili društveno marginalizirane osobno
sti (umjetnici, prostitutke, pjesnici lutalice, skitnice, razbojnici,
itd.), izražavala protest protiv svijeta rada i profita. Negacijsko
značenje ovih likova nije, smatra Marcuse, iščeznulo usponom
novog društva, ono je transformirano na način da oni sada pred
stavljaju afirmaciju postojeće stvarnosti. Međutim, ovom tran
sformacijom preob ražen je samo subverzivni sadržaj djela, a ne
njegova forma. Stoga u određenim elementima pred-tehnološka
kultura može optužiti stvarnost i na toj osnovi ona je ujedno i
„post-tehnološka kultura“: „Njezini najrazvijeniji stavovi i slike,
izgleda, nadživljavaju svoje apsorbiranje u upravljana zadovolj
stva i stimulanse; oni i nadalje proganjaju svijest s mogućnoš
ću svoga ponovnog rođenja u kompletnosti tehničkog progresa.
Oni su izraz slobodne i svjesne alijenacije od postojećih oblika

42 Marcuse, H. (1968) Čovjek jedne dimenzije: Rasprave o ideologiji razvijenog
industrijskog društva, Sarajevo: Veselin Masleša, str. 67-71.
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života kojom se literatura i umjetnost suprotstavljaju tim oblici
ma čak i tamo gdje ih ukrašavaju“43.
Marcuse nije protiv proširenja privilegija dostupnosti umjetnosti
prethodno neprivilegiranim slojevima društva, već se on proti
vi njezinoj integrativnoj funkciji koja umjetnosti oduzima sna
gu negacije zbilje u korist čovječnije stvarnosti. Marcuseovim
riječima: „To da su transcendirajuće istine umjetnosti, estetika
života i misao bili pristupačni samo manjini bogatih i obrazova
nih jest greška represivnog društva (...) u granici svoga dosega,
džepna izdanja, opće obrazovanje i long-play ploče istinski su
blagoslov (...) Privilegije u kulturi su izražavale nepravdu slo
bode, suprotnosti između ideologije i stvarnosti, odvojenost od
intelektualne proizvodnje od materijalne. No one su također
osigurale zaštićenu domenu u kojoj su tabuir ane istine mogle
preživjeti u apstraktnoj punini – udaljene od društva koje ih je
obuzdavalo (...) [Umjetničke vizije] su obezvažene. Njihovo in
korporiranje u kuhinju, ured, dućan, komercijalno širenje u svr
hu biznisa i razonode – u izvjesnom smislu je desublimacija,
nadomještanje posredovanog zadovoljenja neposrednim. To je
desublimacija s ‘pozicije snage’ – prakticirana u društvu koje se
bi može dozvoliti da pruži više nego ranije jer su njegovi interesi
postali najvlastitije potrebe građana i jer radosti koje ono pruža
proizvode društvenu koheziju i zadovoljstvo“44. Široka dostup
nost umjetnosti bila bi pozitivna pojava onda kada ne bi odgajala
za afirmaciju već za optužbu postojećeg. Marcuse je to izrazio
brechtovskim razumijevanjem funkcije kazališta: „Teatar mora
slomiti gledaočevo identificiranje s događajima na pozornici da
bi poučio što suvremeni svijet dois ta jest iza ideološkog i materi
jalnog vela, te kako može biti promijenjen. Potrebni su distanca
i refleksija, a ne emfaza i osjećanje“45.

Revolucionarni potencijal umjetnosti
Međutim, postavlja se pitanje kako umjetnost sada može sadrža
vati kritički potencijal vrednovanja stvarnosti ako je ona, kako je
Marcuse u ranom eseju ispostavio, uvijek afirmativna. Još više
od ovog pitanja nameće se pitanje o njezinom doprinosu stva
ranja „estetskog etosa“. Kako, dakle, umjetnost na osnovu svog
afirmativnog karaktera može biti negacija stvarnosti. Odgovor
na ova pitanja iznova donosi dijalektičko mišljenje.46 Umjetnost
43 Isto, str. 70.
44 Isto, str. 74-80.
45 Isto, str. 76.
46 I u analizi umjetnosti Marcuse ostaje dosljedan dijalektičkom mišljenju koje
je sposobno pokazati negacijski potencijal afirmativnog karaktera umjetno
sti i time razotkriti drugačije vrijednosti. Miles prihvaća i slaže se s Kellne
rovom konstatacijom kako rani esej o kulturi svjedoči tome: „Afirmativni
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sadrži dijalektičko jedinstvo, napetost između afirmacije i nega
cije stvarnosti, između represivnog i slobodnog društva: „Estet
ska forma reag ira na bijedu izoliranog buržujskog individuuma
slavljenjem općeg čovječanstva, na tjelesna odricanja hvalje
njem lijepe duše, na vanjsko ropstvo time što uzdiže vrijednost
unutrašnje slobode. Ali ova afirmacija ima svoju vlastitu dija
lektiku. Ne postoji umjetničko djelo koje ne ukida svoj afirma
tivni stav ‘snagom negativnog’, koje u samoj svojoj strukturi ne
priziva riječi, slike i muziku jedne drugačije stvarnosti, jednog
drugačijeg poretka, koga postojeće odbija, a koji ipak živi u sje
ćanju i nadama ljudi, u onome što oni doživljavaju i  njihovoj
pobuni protiv toga“47. Subverzivnost umjetnosti je upravo u to
me što su u nju prenijete ideje boljeg i ljepšeg života i što ona
čovjeku pokazuje u stvarnosti uskraćene mogućnosti. Bez ob
zira na njezin afirmativni karakter i instrumentalizaciju, umjet
nost čuva upravo te ideje. I to je odlučujući Marcuseov uvid
ispostavljen u ranom eseju O afirmativnom karakteru kulture, a
na osnovu kojeg umjetnost sadrži kritički potencijal: „Zato što
se ovdje kulturni ideal prikazuje prije svega na primjeru umjet
nosti, razlog je ovaj: samo je u umjetnosti građansko društvo
toleriralo ostvarenje svojih vlastitih ideala i shvaćalo ih ozbilj
no kao opći zahtjev. Tu je dozvoljeno ono što važi kao utopija,
maštarija, prevrat. U umjetnosti je afirmativna kultura pokazala
zaboravljene istine nad kojima u svakodnevici trijumfira pravda
realnosti“48. Ovom uvidu Marcuse se kasnije vraća tvrdeći ka
ko je umjetnost usprkos feudalnoj i buržujskoj upotrebi, uspjela
očuvati otuđenje od uspostavljene stvarnosti. Marcuse prihvaća
argument kako je kultura građanskog društva bila elitna kultu
ra, dostupna samo određenim slojevima društva i odvojena od
radništva.49 No Marcuse smatra kako kulturni elitizam nije svoj
stven samo kulturi građanskog društva. Marcuse   je pokazao,
slijedeći Aristotela i Platona, kako je još od antičke Grčke kul
tura bila zasebno izdvojena sfera koja je čuvala ideale „istinitog,
dobrog i lijepog“, a bavljenje ovim idealima bilo je rezervirano
karakter kulture jedno je od Marcuseovih trajnih teorijskih remekdjela i od
neizmjernog je značaja za nastanak njegove dijalektične kulturne teorije.
Jezgrovito napisano i čvrsto argumentirano, zrači iluminirajućim idejama i
paradigma je dijalektičkog mišljenja, umjesno se krećući od otkrivanja ide
oloških aspekata kulture, do njezine emancipacijske dimenzije (...) Protiv
afirmativne kulture i konformističke teorije, Marcuse traga za oblikom kul
ture i načina mišljenja koji su negativni, kritički i transformativni“ Kellner,
D. (2007) Introduction, in: Art and Liberation, eds. Marcuse, H. and Kel
lner, D. (2007) Collected Papers of Herbert Marcuse, Volume 4, New York:
Routledge, p. 23-27.
47 Marcuse, H. (1982) Kontrarevolucija i revolt, Beograd: Grafos, str. 92.
48 Marcuse, H. (1937b) O afirmativnom karakteru kulture, u: Kultura i društvo
Marcuse, H. (1977), Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, str. 59.
49 Marcuse, H. (1982) Kontrarevolucija i revolt, Beograd: Grafos.
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za malobrojne pojedince.50 Premda bi se iz Marcuseove anali
ze o afirmativnom i elitističkom karakteru kulture, te položaju
umjetnosti u sovjetskom i kapitalističkom društvu dao naslutiti
pesimističan zaključak o njezinom oslobađajućem potencijalu,
Marcuse je ipak optimističan smatrajući kako je kulturama svih
perioda zajednička estetska forma kojom umjetničko djelo tran
sformira danu stvarnost dajući joj tako jedno drugačije značenje.
Upravo u tom oblikovanju sadržan je emancipacijski potenci
jal umjetnosti: „Rezultat je stvaranje jednog objektivnog svijeta
koji je drugačiji od postojećeg a ipak potiče iz njega (...) A ova
oslobodilačka i spoznajna snaga, koja je umjetnosti imanentna,
nalazi se u svim stilovima i formama“51. Ovaj revolucionarni
potencijal koji se nalazi u estetskoj formi i koji je prema Marcu
seovom shvaćanju karakterističan za svaku umjetnost Marcuse
će detaljnije pokazati u razmatranju dimenzije estetskog.
U jednodimenzion alnoj zbilji jedino autentična umjetnost može
progovarati nepostvarenim jezikom, jedino ona sadrži dijalek
tičku napetost stvarnosti i drugosti i jedino ova drugost može
artikulirati zahtjev za velikim odbijanjem dominantnog načela
stvarnosti. Umjetnost je, prema takvom shvaćanju, smjerokaz
stvaranja novog društva. Posljednje viđenje emancipacijskog
potencijala umjetnosti i njezinog odnosa prema revolucionar
noj praksi, a samim time i stvaranju estetskog etosa, Marcuse je
pregnantno iznio u djelu Estetska dimenzija (1977).52

50 Marcuse, H. (1937b) O afirmativnom karakteru kulture, u: Kultura i druš
tvo, Marcuse, H. (1977), Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod.
51 Marcuse, H. (1982) Kontrarevolucija i revolt, Beograd: Grafos, str. 95.
52 Djelo predstavlja Marcuseov pokušaj kritike marksističkog tumačenja (po
put: Benjamin, Brecht, Lukács) o tome kako umjetnost reflektira proizvod
ne i klasne odnose. Ovu namjeru i glavnu tezu Marcuse formulira riječima:
„Ovaj esej nastoji doprinijeti marksističkoj estetici propitivanjem njezine
predominantne ortodoksije. Pod ‘ortodoksijom’ podrazumijevam interpreta
ciju kvalitete i istine umjetničkog djela u terminima totaliteta prevladava
jućih proizvodnih odnosa. Posebno, takva interpretacija drži da umjetničko
djelo predstavlja interese i svjetonazor određenih društvenih klasa na više
ili manje precizan način (...) Ali suprotno ortodoksnoj marksističkoj estetici,
ja politički potencijal umjetnosti vidim u samoj umjetnosti, u estetskoj for
mi kao takvoj. Nadalje, tvrdim da je zbog vrijednosti same estetske forme,
umjetnost uveliko autonomna vis-à-vis danih društvenih odnosa. U svojoj
autonomiji umjetnost istovremeno protestira protiv ovih odnosa i transcendi
ra ih. Stoga umjetnost subvertira vladajuću svijest uobičajenim iskustvom“
Marcuse, H. (1978) The Aesthetic Dimension: Toward a Critique of Marxist
Aesthetics, Boston: Beac on Press, p. IX. Kellner i Miles primjećuju Adornov
utjecaj na Marcusea. U Estetskoj dimenziji Marcuse krajnjim ciljem ne posta
vlja harmoniju stvarnosti i umjetnosti i time prihvaća Adornovo načelo „traj
nog neid entiteta između subjekta i objekta“. Zaključujući kako su umjetnost i
revolucija u permanentnoj napetosti Marcuse parafrazira Adornov stav kako
je totalno otuđenje odgovor umjetnosti na totalnu administraciju.
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Autentična umjetnost, kao što se je moglo uočiti unutar cjelo
kupnog Marcuseovog tematiziranja umjetnosti, je umjetnost
koja je bez obzira na promjene u stilu i sadržaju zadržala kon
stitutivnom estetsku formu. Samo ona autentična umjetnost u
kojoj je sadržaj postao oblikom, sadrži revolucionarni i politič
ki emancipacijski potencijal. Marcuse estetsku formu određuje
kao preobražaj danog sadržaja (društvenog, povijesnog), koji se
postiže subverzijom zamjedbe i razumijevanja, u samodostat
nu cjelinu (roman, pjesma).53 U tom smislu umjetničko djelo
istovremeno predstavlja i optužuje etabliranu stvarnost. Tako
umjetničko djelo održava dijalektičku napetost koja nalaže pre
vladavanje estetskom transformacijom: „Ova proturječnost je
očuvana i prevladana u estetskom obliku koji daje poznati sadr
žaj i poznato iskustvo snazi otuđenja i koji smjera nastanku no
ve svijesti i novog shvaćanja“54. Revolucionarnost umjetničkog
djela nije u namijeni za revoluciju nego u sadržaju koji je postao
oblikom. Marcuse pobliže određuje revolucionarno umjetničko
djelo: „... umjetničko djelo može biti revolucionarno ako, vrli
nom estetske transformacije, predstavlja, u primjerenoj sudbi
ni individua, prevladavajuću neslobodu i rebelirajuće snage,
kidajući, stoga, s mistificiranom (i okamenjenom) društvenom
stvarnosti i otvaranjem obzora promjene (oslobođenja). U tom
smislu, svako autentično umjetničko djelo je revolucionarno,
tj. subvertira percepciju i razumijevanje, osuđuje uspostavljenu
stvarnost, prikazuje predodžbe oslobođenja“55. Radikalni kvali
tet umjetnosti je u osudi uspostavljene zbilje predodžbama lije
pog privida oslobođenja koji se nalazi upravo u onoj dimenziji u
kojoj umjetnost nadilazi načelo stvarnosti.
Stoga, za Marcusea umjetničko djelo nije samo puko ogleda
lo stvarnosti niti puka iluzija, nego privid istinitosti u kojoj
se zbilja prikazuje neis tinitom. I samo u toj osudi neis tinitosti
zbilje i prikazivanju drugosti Marcuse vidi revolucionarni po
tencijal umjetnosti. Ideje koje pronosi umjetnost pružaju smje
rokaz stvaranju novog društva i novih institucija. Umjetnost
može biti rukovodeća ideja u naporu mijenjanja svijeta samo
ako u sjećanju podbačenih ciljeva čuva obećanje sreće i slobo
de pojedinaca. Odnos umjetnosti i revolucije Marcuse pobli
že opisuje: „Moguća ‘drugost’ koja se prikazuje u umjetnosti
je transpovijesna onoliko koliko transcendira svaku specifičnu
povijesnu situac iju (...) Ovaj uvid neumoljivo izražen u umjet
nosti (...) može održavati živim drugačije predodžbe i drugačije
ciljeve prakse, i to rekonstrukciju društva prirode pod načelom
53 Marcuse, H. (1978) The Aesthetic Dimension: Toward a Critique of Marxist
Aesthetics, Boston: Beac on Press.
54 Isto, str. 41.
55 Isto, str. XI.
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rastućeg čovjekovog potencijala za srećom. Revolucija je za do
brobit života, a ne smrti. Ovdje je možda najdublja povezanost
umjetnosti i revolucije“56.
I dok je u Erosu i civilizaciji Marcuse vidio moguću prevlast
erosa nad thanatosom, ovdje Marcuse smatra kako niti ostvare
nje socijalizma ne može u potpunosti osloboditi eros: „Instituci
je socijalističkog društva, čak i u njihovom najvišem demokrat
skom obliku, ne mogu nikada razriješiti sukob između općeg
i pojedinačnog, između čovjeka i prirode, između individue i
individue. Socijalizam ne oslobađa i ne može osloboditi eros od
thanatosa. Ovdje je granica koja tjera revolucija dalje od bilo ko
jeg postignutog stupnja slobode: to je borba za nemogućim, pro
tiv neupokorljivog čije područje možda nikada neće biti reduci
rano“57. Upravo ovaj uvid, uz prethodno pokazani uvid afirma
tivnog karaktera kulture u nacionalsocijalizmu, jest relevantan
za razumijevanje ideje o permanentnosti umjetnosti.

Zaključne napomene
Začetna ideja rada bila je ponuditi kritičku i koherentnu interpre
taciju Marcuseovog shvaćanja fenomena estetskog i umjetnosti,
a s posebnim naglaskom na suodnos revolucije i umjetnosti. Sto
ga je u analitično razmatranje uzet cjelokupan opus Marcusea.
Analiza je otkrila kako je od samog početka marginalni subjekt
zapravo revolucionarni subjekt: u disertaciji Marcuse je rubnog
subjekta ispostavio kao umjetnika liberatora, dok je u kasnijim
radovima opozicioni subjekt određen marginaliziranim i depri
vilegiranim skupinama onkraj demokratskog procesa. I dok bi
se Marcuseu možda moglo prigovoriti mijenjanje mišljenja o re
volucionarnom subjektu sukladno povijesnom procesu (umjet
nik, proletarijat, tehnologija, dinamika i struktura nagona, te
umjetnost), ova analiza pokazala je konzistentnost Marcuseovog
mišljenja o permanentnosti umjetnosti.
Marcuse je u umjetnosti vidio magistra vitae koja može pružiti
regulativnu ideju u preoblikovanju društva. Senzibilnom surad
njom umjetnosti i tehnologije otvorena je teorijska mogućnost
društva estetskog etosa. Autentična umjetnost ostala je sferom
u kojoj su očuvane predodžbe senzibilnosti, harmoničnosti,
osjetilnosti i prijemčivosti kao one predodžbe koje se opiru sve
prisutnoj represiji i agresiji razvijenih društava. Estetski odgoj
shvaćen kao didaktička metoda iznova bi otkrio ljepotu živo
ta i svijeta. Stoga se može reći kako je Marcuse u umjetnosti
pronašao ne samo revolucionarni potencijal već i edukativnu
moć za kultiviranje nove racionalnosti i nove osjetljivosti. Taj
56 Isto, str. 56.
57 Isto str. 72.
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edukativni potencijal umjetnosti stavljen u medij društva opi
rao bi se svakoj destruktivnosti, potiskivanju i otuđenosti. Na
kon politizacije tehnologije, sistemske integracije proletarijata,
i podvrgavanja subjekta tehnološkoj racionalnosti, preostaje
samo umjetnost kao posljednji bastion oslobođenja, podsjetnik
na mogućnost ljepšeg, humanijeg, harmoničnijeg i boljeg živo
ta. Premda u krajnjoj instanci teorijska slika estetskog društva
ostaje praksi nedokučiva58, Marcuseova misao o preoblikovanju
društva suradnjom umjetnosti i tehnologije, instruktivan je mo
del za kritičko propitivanje (destruktivnog) ljudskog, tehnološki
posredovanog odnošenja spram prirode. Ovako prezentna ona
pronosi umjetnosti svojstvene predodžbe harmonije čovjeka,
tehnologije i okolnosvjetskog.
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АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА 
АНКЕТИРАЊА ПОСЕТИЛАЦА
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Сажетак: Полазни циљ овога рада је представљање анализа анке
те посетилаца централне сталне поставке Народног музеја Ва
љево везане за њихово порекло, разлоге доласка у Ваљево и музеј и
задовољство доживљајем посете. Ове анализе су допуњене своје
врсним историјским прегледом заснованим на архивским докумен
тима са евиденцијама посете старим поставкама. У складу са
тим, уз укупну посету током 2016. и резултате анкетирања посе
тилаца током августа исте године, презентована је и анализа по
сета из 1961. године и указано на разлике у структури посетилаца
у два различита периода.
Кључне речи: Музеј, публика, Ваљево 1961, 2016, Ноћ музеја

Истраживања на тему Културне потребе, навике и ставо
ви грађана Србије, која је крајем 2015. године спровео тим
Завода за проучавање културног развитка указала су да све
га 6,5% грађана у Србији истиче да им је посета култур
них програма једна од три омиљене активности у слободно
време. Током 2015. године 59,6% испитаника није ни јед
ном обишло неки музеј или галерију, а од оних који изја
вљују да воле њихове изложбене садржаје (33,4%), мање од
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четвртине такве програме посећује активно, као стална пу
блика. Као главне разлоге за ретко посећивање културних
садржаја грађани наводе недостатак времена и интересова
ња, али са друге стране па и често током свог слободног вре
мена упражњавају гледање телевизије или филмова, претра
живање Интернета, играње игрица на рачунару, дружење,
боравак у природи и лагану рекреац
 ију, изласке...1
Резултати ових и претходних сродних истраживања су ини
цирали интерно анкетирање посетилаца централне, ком
плексне сталне поставке Народног музеја Ваљево које је
спроведено у лето 2016. године. Резултати овог анкетирања
се презентују заједно са резултатима додатних историограф
ских истраживања архивске грађе која садржи евиденције
посете сталним поставкама овог музеја током 1961. године,2
из времена када многи медији који данас имају водећу улогу
у утрошку слободног времена нису постојали, а музеји су
били релативна новина у Србији.3
Народни музеј Ваљево данас спада међу најпосећеније му
зејске институције у Србији, и велику пажњу поклања како
иновацији својих експозиционих садржаја и развоју публи
ке, тако и различитим видовима анализа посете.4 Те актив
ности су почеле да се спроводе од марта 2004. године са
иновацијом поставке у објекту Муселимовог конака, у коме
1 Опачић, Б. и Субашић, Б. (2016) Културне потребе и навике грађана Ср
бије, Београд: Завод за проучавање културног развитка; скраћен приказ
резултата истраживања видети на: Завод за проучавање културног раз
витка. (2016) Културне потребе и навике грађана Србије, 22. јуни 2017.,
http://zaprokul.org.rs/wp-content/uploads/2016/12/Pres-materijal_kultur
ne_potrebe_navike.pdf.
2 Посета у 1961. години је изабрана за упоређивање са актуелном посе
том зато што је то прва година у раду ваљевског музеја у којој су биле
активне две повезане сталне поставке (једна посвећена Првом српском
устанку и друга посвећена Другом светском рату), које су као целина
музејским садржајима давале одлику комплексности.
3 Видети: Krivošejev, V. (2011) Muzejska politika u Srbiji: Nastajanje, kriza
i novi početak, Kultura – časopis za teor iju i sociologiju kulture i kulturnu
politiku, broj 130, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str.
291-317.
4 Видети: Krivošejev, V. (2009) Muzeji, publika, marketing – stalne muzej
ske postavkе i Njegova Visost posetilac, Valjevo: Narodni muzej Valjevo, str.
101-124 i 135-142; Krivošejev V. (2012) Muzeji, menadžment, turizam – ka
savremenom muzeju, od teorije do prakse, Valjevo – Beograd: Narodni muzej
Valjevo i Obrazovni informator, str. 300-422; Krivošejev, V. and Damnja
nović, I. (2014) Visits to local museums in Serbia – the average model and
programmed exception, American Journal of Tourism Management, 3(1B),
Rosemead CA USA, p. 26-33; Krivošejev, V. Socioek onomski doprinos mu
zeja – studija slučaja Narodnog muzeja Valjevo, u: Zbornik radova, XIV na
učni skup sa međunarodnim učešćem Sinergija 2013, priredio Stanišić, M.
(2013) Bjeljina: Univerzitet Sinergija, str. 198-202.
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су 1804. године, пре Сече кнезова, били заточени Алекса
Ненадовић и Илија Бирчанин. Од 1995. у приземљу овог
објекта се налазила традиционална стална поставка на те
му Ваљевска нахија и Ваљевци у Првом и Другом српском
устанку, а 2004. године, у подруму у ком су кнезови били
заточени, отворена је додатна поставка о којој је Ирина Су
ботић написала: „Музеји данас усмеравају сву своју пажњу
на публику, тражећи начина да, поред постављања својих
експоната, поставке и изложбе буду и догађаји (...) Први та
кав догађај у нашој музеологији је поставка Сеча кнезова у
Муселимовом конаку Народног музеја Ваљево”.5
Са отварањем поставке Сеча кнезова започела је и активна
брига за повећање посете. За релативно кратко време број
посетилаца се са 4.500 повећао на више од 22.000.6

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4.500

8.500

10.274 14.748 18.997 18.480 13.579 19.497 21.500 22.148

Табела 1 Број посетилаца у Муселимовом конаку, по годинама7

Три године по отварању допуне тематске поставке у Мусе
лимовом конаку, у мају 2007. године, у централном објекту
Музеја је отворена комплексна стална поставка: Ваљево –
трећа димензија прошлости, поглед из будућности.

2007
10.857

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
13.805 11.573 21.790 25.707 24.273 23.440 13.614 20.288 23.495

Табела 2 Број посета у комплексној поставци Народног музеја
Ваљево, по годинама

По отварању нове поставке, настављене су активности
усмерене ка промоцији музејских садржаја,8 и за десет го
дина рада број посетилаца се са почетних 10.857 повећао на
23.495, уз повремене осцилације узроковане спољним фак
торима. Тако, до значајног повећања посете у 2011. години
(25.707 посетилаца) је дошло зато што је током фебруар а
5 Subotić I. Stvoriti i voleti publiku, u: Muzeji i publika, priredio Žilber, K.
(2005), Beograd: CLIO, str. 27-28.
6 Подаци из базе података компјутерске апликације: Евиденција посете
Народном музеју Ваљево; видети: Krivošejev, V. i Matić, Ž. Kompjuterska
aplikacija za evidenciju posetilaca muzejskih postavki, u: Zbornik radova sa
VI naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Mreža, priredila Nikolić,
O. (2014) Valjevo: Univerzitet Singidunum, Poslovni fakultet Valjevo, str.
53-59.
7 Од 2012. године посета Муселимовом конаку је адекватна даље презен
тованој посети централној поставци Народног музеја Ваљево, са одсту
пањем од око – 5-10%.
8 Krivošejev, V. Muzeji, publika, marketing, str. 101-124 i 135-142; Krivoše
jev, V. Muzeji, menadžment, turizam, str. 400-422; Krivošejev, V. Socioeko
nomski doprinos muzeja, str. 198-202.
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у последњој сали поставке био презентован крунски накит
Карађорђевића, што је у том месецу привукло бројне посе
тиоце: 4.211, у односу на 151 посетиоца у фебруар у 2010.  
године. Пад посете 2009. године је резултиран дерегулаци
јом правила организације школских екскурзија – увођењем
тендера са стриктним описом итинерера, у чему се многе
школе нису довољно брзо снашле. Пад који се уочава од
2013, па даље, са извесним опоравком тек од 2016, је узроко
ван новом дерегулацијом правила о ексурзијама, уз стрикт
но поштовање Закона о јавним набавкама, а што је почело
да се примењује од септембра 2013, због чега је пад посете
почео од јесење сезоне екскурзија те године. Током 2012.
године, у мају је регистровано 10.223, а у октобру 3.336 по
сетилаца, док је у мају 2013. регистровано више посетила
ца: 12.420, али је пад уочен од јесени, са почетком примене
нових правила, и уместо очекиваних око 4.000 у октобру је
регистровано 2.465 посетилаца. Велики пад посете у 2014.
години је додатно узрокован варедним неповољним околно
стима – поплавама које су задесиле ваљевски крај у мају те
године, баш у времену шпица сезоне ексурзија.
Изнети резултати рада Народног музеја у Ваљеву на разво
ју публике су свакако респектабилни, али намећу и додатне
дубинске анализе везане за структуру и сезоналност посете,
као и упоређивање актуелне посете са посетом у ранијим
периодима.

Посета музеју 1961. године
У стручном архиву Народног музеја Ваљево сачуване су
евиденције посета за период од оснивања музеја 1951. до
половине 1962. године.9 Пред крај овог периода, од јесени
1960. године, ваљевски музеј је имао две поставке: стару по
ставку о Ненадовићима и Првом српском устанку у Мусели
мовом конаку, отворену 1955. и поставку Музеј Народне ре
волуције, отворену у октобру 1960. у суседном објекту.10 То
ком наредне 1961. године обе поставке, као повезане целине
9 Дневници пазара и Дневник запажања (Народни музеј Ваљево – Струч
ни архив, фасцикла бр. 24) и табеларни месечни, годишњи и ретроспек
тивни прегледи посета (Народни музеј Ваљево – Стручни архив, фа
сцикла бр. 28); више информација о овој архивској грађи и посетама у
једнодеценијском наведеном периоду у: Krivošejev, V. i Bjeljac, Ž. (2016)
Stalne muzejske postavke od alternativne učionice do turističke atrakcije –
uporedna analiza posete postavkama Narodnog muzeja Valjevo u periodi
ma 1951-1961. i 2001-2011., Etnoantropološki problemi, br. 3/2016, Beo
grad: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i
antropologiju, str. 913-933.
10 Видети у: Јеремић, Б. (1982) Ваљевски музеј 1951-1961, Ваљево: Радио
Ваљево.
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музеја који се налази у граду који је по попису из те године
има 28.461 становника, обишло је 13.020 посетилаца (45,7%
у односу на број становника). Од тог броја 3.601 посети
лац је био из категорије одраслих са територије Ваљевског
среза. Сходно томе, они су у укупној посети учествовали
са 27,7%, мада је фактички и број и проценат посетилаца
из ужег окружења био знатно већи, али се данас не може
прецизно одредити. Наиме, у сачуваним документима по
сетиоци из категорије ученици нису евидентирани по месту
порекла. Ако претпоставимо да је 50% ученика дошло са
територије Ваљевског среза дошли би смо до хипотетичког
податка да је из ужег окружења музеј обишло око 6.500 по
сетилаца, односно око 50% од укупне годишње посете.
Када је реч о ученицима, то је категорију посетилаца која је
тада чинила већинску посету Музеју.11 Тако је током 1961.
године регистровано њих 6.059 (46,5% од укупног броја
свих посетилаца). Уочено је да посетиоци из ове категори
је музеј посећују организовано, у групама, и то током целе
школске године, од половине септембра до половине јуна.
Њихове индивидуалне посете су ретке, и зато за време рас
пуста, током августа 1961. није регистрован ни један ученик.
Организоване групе ученика су у Музеј долазиле из Ваљева
као и из других места из ширег и даљег окружења, углавном
са територије Србије, с тим што су биле најбројније у ме
сецима сезоне школских екскурзија: нешто мање у априлу
(од укупно 1.468 посетилаца, 691 су ђаци) и мају (1.231 –
779), највише у јуну (3.092 – 2.385) и опет мање у октобру
(од 1.609 – 627). Те 1961. године од 13.020 посетилаца свих
категорија, њих 7.401 (56,8%) је дошло током четири месе
ца трајања екскурзија, а 5.619 (43,2%) током осталих осам
месеци. Током сезоне ексурзија музеј су посећивали и ђаци
из Ваљева као и они са стране. Тако, од 627 ученика реги
строваних у октобру 1961. њих 444 (70,8%), су ученици на
екскурзији. Слична ситуац
 ија је и током маја и јуна, док у
осталим месецима доминирају ученици из окружења.12
Ван сезоне ексурзија, када нема великих колективних ор
ганизованих група посетилаца, посета Музеју је била ви
ше-мање уједначена, мада се у извесној мери смањује током
зимских а повећава током летњих месеци. Анализом записа
из сачуваног Дневника запажања и других повезаних до
кумената евиденције,13 види се да је у августу 1961. године
11 Као и данас, али уз велике разлике у општем односу, а о чему ће даље
бити више речи.
12 Народни музеј Ваљево – Стручни архив, фасцикла бр. 28.
13 Народни музеј Ваљево – Стручни архив, фасцикла бр. 24 и 28.
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било укупно 956 посетилаца (7,4% укупне годишње посете
– месец са највећом посетом ван сезоне екскурзија). Тада
је музеј посетила једна група од 140 војника, а остало су
били индивидуалне посете: 299 посетилаца са стране, са те
риторије целе Југославије (Београд, Крагујевац, Нови Сад,
али и из Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније, Црне
Горе...) и 517 одраслих становника Ваљевског среза, и то:
83 домаћице, 91 радник, 45 службеника и 298 земљорадни
ка. Велика посета земљорадника не зачуђује, тим пре што
су 1961. године они чинили убедљиво већинску категорију
међу становништвом не само ваљевског краја већ целе тада
шње Југославије.14 Уочава се да су земљорадници током це
ле године, изузимајући време пуне сезоне пољопривредних
радова, били већински индивидуални посетиоци. Они су у
музеј највише долазили петком, који је у Ваљеву пијачни
дан, али за њихову повећану посету у августу је заслужно
одржавање Илинданског вашара 2. августа, и народног ва
шара 4. августа. У та два вашарска дана Музеј је обишло
272 посетилаца, или 28,4% укупне месечне, односно 2,1%
укупне годишње посете. Што се посете земљорадника тиче,
59,6% посете у два вашарска дана начинили су посетиоци из
те категорије – њих 162, што је 54,4% посете земљорадника
током целог августа 1961, односно 7,9% годишње посете зе
мљорадника (2.043 у целој 1961. години).

Посета музеју 2016. године
Наведене информације везане за посету 1961. године, у вре
ме када нису постојали савремени медији као конкуренци
ја за утрошак слободног времена, отварају питање каква
је посета данас, када је стање драстично другачије, и када
постоје: ТВ, компјутери, Интернет, клубови, кафеи и број
ни други видови забаве. Одговоре нам дају анализе посете
из базе података компјутерске апликације Народног музеја
Ваљево.15 Педесет и пет година касније, током целе 2016.
године, централну поставку музеја у Ваљеву, које је према
попису из 2011. имало 59.073 становника, је обишло 23.495
посетилаца (број посетилаца је 39,8% од броја становника,
док је 1961. тај проценат био 45,7%).16 Од наведеног броја
14 Према попису из 1961. године од 18.550.000 становника Југославије
5.244.000 је живело у градовима а 13.306.000 у селима (према: Petrović,
R. (1972) Starenje seoskog stanovništva – uzroci i posledice, Sociologija se
la, br. 37-38, Zagreb: Institut za društvena istraživanja, str. 15-25 (преузето
са: hrcak.srce.hr/file/176826, 5. априла 2017).
15 Подаци из базе података апликација: Евиденција посете Народном му
зеју Ваљево.
16 Примера ради, 1971. године нову поставку Народног музеја Ваљево, у
новом простору (отворена 1969), обишло је 13.499 посетилаца (33,9% у
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посетилаца из 2016. године, њих 2.855 (12,2%) је било са те
риторије Колубарског округа, рачунајући и ученике, од чега
је из Ваљева било 2.492 (10,6%) посетилаца. Ова чињеница
указује на опште повећано интересовање за сталне музеј
ске садржаје, али и на смањено интересовање домицилног
становништва, па и ученика којима би музејске поставке
морале да буду додатно наставно средство.
Категорија која данас у знатно већем броју него раније посе
ћује музеј су посетиоци са стране, а пре свега организоване
групе ученика на екскурзијама. Од укупног броја посетила
ца током четири месеца две сезоне екскурзија, пролећне и
јесење, музеј је обишло 19.690 посетилаца (83,8% укупне
годишње посете), што је знатно више него 1961, али током
осталих осам месеци регистровано је укупно 3.805 (16,2%)
посетилаца, што је знатно мање него у претходно анализи
раном периоду. А неопходно је да се нагласи да су током
2016. године, управо у месецима када нема ексурзија, спро
вођене разноврсне промотиовне акције: годишња претплат
на улазница за ученике ваљевских школа, организација ђач
ких музејских радионица са обиласком поставке, бесплатне
посете за Дан државности и Дан Ваљева, попуст на улазни
це за обилазак поставки у вечерњим сатима током трајања
летње градске манифестације Тешњарске вечери, бесплатан
улазак за грађане Ваљева током новембра и децембра, уз
обавезу куповине било ког сувенира, и сл.
Као и у осталим месецима, посета је 2016. године, у одно
су на 1961, била мања и током августа, када из различитих
разлога у граду има пуно гостију са стране.17 Док је, како
смо видели, 1961. године у августу Музеј обишло 956 по
сетилаца, 2016. их је било више него дупло мање, 429. То
су биле 4 мање групе одраслих ван Ваљева, са укупно 92
појединца, а остало су биле индивидуалне посете. И како се
и очекује на основу претходно изнетих информација, грађа
ни Ваљева и околине су ти који сада у знатно мањем броју
посећују свој музеј, за разлику од посетилаца са стране. Од
укупног броја посетилаца сталној поставци током августа
2016. године (429), њих 90 (21%) су из Ваљева, 9 из околних
места Колубарског округа, 221 из осталих округа Србије
(највише – 136, из Београда, а остали из 8 других градова) и
односу на тадашњих 39.786 становника): Аноним. (1975) Анкета Бил
тена Заједнице музеја Србије, Билтен Заједнице музеја Србије, бр. 3,
Београд: Заједница музеја Србије, стр. 92.
17 То је опште време туристичке сезоне, као и годишњих одмора, када у
Ваљево, поред разних намерника, долазе и ваљевци који су се одселили
из свога града, било негде у Србију било у иностранство, а са њима, или
њима у посету долазе и друга повезана лица: пријатељи, колеге, рођаци.

321

ВЛАДИМИР КРИВОШЕЈЕВ
109 из иностранства (19 из држава бише Југославије, а 90 из
19 различитих држава из целог света).
1961
Број
становника 28.461 (попис 1961)
градског
насеља
Ваљево
УКУПНА ПОСЕТА 13.020
Од тога 3.601 посетилац је са
територије Ваљевског среза
(без ученика; са ученицима
могуће 6.500)
Посета током четири 7.401
месеца екскурзија
56,8%
април
1.468 (ученици: 691)
мај
1.231 (уч. 779)

2016
59.073 (попис 2011)
23.495
Од тога 2.855 посетилац је са
територије Колубарског округа
(са ученицима)

19.690
83,8%
3.154 (ексурзије: 2.972)
10.555 (екс.: 9.342; 1.059
посетилаца у Ноћи музеја)
јуни
3.092 (уч. 2.385)
3.413 (екс.: 3.254)
октобар
1.609 (уч. 627)
2.568 (екс.: 2.397)
Посета
током 5.619
3.805
осталих 8 месеци
43,2%
16,2%
Август
956
429
7,3%
1,8%
140 војника
90 посетилаца из Ваљева
45 службеника из Ваљевског 9 посетилаца из Колубарског
среза
округа
91 радника из Ваљевског среза 221 посетилаца из осталих
83 домаћица из Ваљевског делова Србије
среза
109 посетилаца из иностранства
298
земљорадника
из
Ваљевског среза
299 посетилаца са стране
Током
За 2 дана Илинданског вашара За 7 дана Тешњарских вечери
манифестација
272
171

Табела 3 Упоредне анализе посете 1961. и 2016. године18

Током августа у Ваљеву се већ три деценије организују Те
шњарске вечери, градска манифестација осмишљена после
замирања Илинданског вашара,19 са циљем да замени њего
ву некадашњу друштвену улогу. У 2016. години Вечери су
трајале 7 дана: од 5. до 11. августа. Тих дана Музеј је радио
свакодневно, до 22 часа, и то са великим попустом на ула
знице за посету после 18 часова. За тих седам дана сталну
поставку је обишло знатно мање посетилаца него што га је
посетило 55 година раније током два дана Илинданског ва
шара: 171, а од тога 71 из Ваљева (24 дошло током редовног
радног времена, а 47 у вечерњим часовима, када је попуст) и
100 ван Ваљева (95 дошло током редовног радног времена, а
5 у вечерњим часовима).20
18 Подаци за 1961: На основу архивске грађе: Народни музеј Ваљево –
Стручни архив, фасцикла бр. 28; подаци за 2016: На основу базе подата
ка апликација: Евиденција посете Народном музеју Ваљево.
19 Видети: Кривошејев, В. и Бјељац, Ж. (2016) Други поглед на вашаре
у Ваљеву у 19. веку – вашари као претече сајамског туризма, Гласник
историјског архива Ваљево, бр. 50, Ваљево: Историјски архив Ваљево,
стр. 176-190.
20 На основу базе података апликација: Евиденција посете Народном
музеју Ваљево.
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Изнете чињенице указују да је укупна посета Музеју сада
знатно већа него пре више од пола века, али узрок тог пове
ћања мора да се тражи пре свега у чињеници да се ефектив
ном применом маркетиншких метода, које су пратиле струч
не активности, ваљевски музеј успешно позиционирао као
један од лидера на тржишту школских екскурзија, предста
вљајући за њих примарну туристичку атракцију, која их до
води у Ваљево, а секундарну за остале категорије посетила
ца са стране, којих сада има у нешто већем броју него рани
је, с тим што је 1961. године уочљиво непостојање посети
лаца из иностранства. А што се тиче посетилаца из Ваљева
и његовог ширег окружења, они сада исказују мању заинте
ресованост за посету свом музеју него раније, што се иначе
односи и на целу годину, а не само на август и дане трајања
манифестација, бар када је реч о сталној музејској поставци.
Различити посебни музејски програми кратког трајања, ко
ји се данас током целе године приређују у галерији и клубу
музеја, од тематских изложби, преко предавања, промоци
ја, радионица и различитих сценских (драмских, музичких
и филмских) вечери, а које углавном посећује домицилно
становништво, није било тема ових истраживања, тим пре
што 1961. године музеј и није имао техничке могућности за
њихову реализацију.

Резултати анкетирања посетилаца
Наведена сазнања су указала на потребу за реализацијом
додатних дубинских истраживања посетилаца сталне по
ставке који долазе ван сезоне екскурзија. Зато је у периоду
од 27. јула до 26. августа 2016. године обављено анкетита
ње посетилаца везано за њихово порекло, разлоге доласка у
Ваљево, претходну обавештеност о постојању музеја и за
довољство доживљајем посете.21 Током наведеног једноме
сечног периода поставку је обишло 417 посетилаца. Њих 62
су дошли организовано, у оквиру четири мање групе које су
чинили: 8 посетилаца из иностранства, полазници Међуна
родне школе српског језика, која се организује у Ваљеву (од
18 до 25 година), 8 иностраних волонтера који су учествова
ли на уређењу омладинског кампа на Дивчибарама (од 18 до
25 година), група од 14 самоорганизованих Београђана у по
сети Ваљеву (од 26 до 35 година) и 32 пензионера из Краље
ва. Остали, њих 355 (85%) су дошли као индивидуални
посетиоци.

21 Анкетни резултати архивирани: Народни музеј Ваљево – Стручни
архив, фасцикла бр. 974.
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Од укупног броја посетилаца (417) најбројнији су били ста
рости од 36 до 60 година (164), потом од 26 до 36 година
(129), затим пензионери (49), па предшколци (40) који су до
лазили у пратњи одраслих. Младих, од 18 до 25 година је
било 24 (16 њих у оквиру две поменуте групе), основаца 11
(углавном у пратњи одраслих), док посете средњошколаца
није било.
Што се тиче порекла посетилаца најбројнији су гости из
других крајева Србије – 204 (48,9%),22 затим посетиоци из
иностранства – 111 (26,6%),23 па ваљевци – 96 (23%), од
којих је 47 (49%) дошло у вечерњим сатима седмодневног
трајања Тешњарских вечери, када је на снази био попуст на
улазнице, а најмалобројнији су становници других насеља
територије Колубарског округа, њих само 6 (1,5%).24
Од укупно 417 посетилаца анкетне упитнике је попунило
њих 100. Од тога 15 су били посетиоци из Ваљева (15,6% од
свих регистрованих посетилаца из Ваљева), од којих је тро
је дошло први пут (једно на иницијативу унуке од 5 година,
која је Музеј раније посетила са групом из обданишта), а
12 се изјаснило да су редовни посетиоци музеја и да долазе
увек када им се укаже прилика. Просечна оцена задовољ
ства садржајем музеја, на скали од 1 до 5 је 4,8 (њих 13 је
дало оцену 5; 1 – 4; 1 – 3).
Што се тиче посетилаца из осталих географских категорија,
анкетне листиће је попунило њих 52 из Србије, а ван те
риторије Колубарског округа (од 204 – 25,9%) и 33 из ино
странства (од 111 – 29,7%), док упитник није попунио нико
од малобројних посетилаца из других насеља Колубарског
округа (6).

Посетиоци из Србије
Од 52 анкетирана посетиоца централне поставке ваљевског
музеја из Србије, а ван територије Колубарског округа, њих
20 (38,5%) је дошло први пут у Ваљево, а 32 (61,5%) је у
граду боравило и раније. Као разлог посете Ваљеву највише
22 109 из Београда, 32 Краљево, 7 из Новог Сада, 6 Рума, 5 Обреновац, 6
Узице, 5 Смедерево, 4 Сомбор, 4 Чачак, 4 Пожаревац, 4 Вршац, 4 Ку
ла, 3 Богати; 3 Шабац, 2 Лазаревац, 2 Сремска Митровица, Свилајнац,
Зрењанин, Алексинац,
23 16 из различитих земаља, у оквиру поменуте две мање групе, а остали
као појединци, и то 10 из држава бивше Југославије (4 Хрватска, 4 Црна
Гора, 2 Босна и Херцеговина), 18 из Француске, 10 из Немачке, 9 из Сло
веније, 7 из Русије, 5 из Канаде, 4 из Аустралије, а остали из САД, Хонг
Конга, Омана, Казахстана, Холандије, Шпаније, Шведске, Словачке,
Аустрије и Италије.
24 Из Лајковца 4 и 2 из села Лукавац поред Ваљева.
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њих – 29, је навело туристички обилазак, 14 посету рођаци
ма, 7 посету пријатељима, 5 посету Ваљеву приликом бо
равка на некој другој блиској локацији, 4 успутни пролазак
(транзит) кроз Ваљево на путу ка другом одредишту, док
нико није за разлог посете Ваљеву, навео пословне обаве
зе.25 Већина анкетираних посетилаца музеја из ове катего
рије, њих 32, се изјаснило да у Ваљеву борави само један
дан (њих 17 краће, а 15 дуже од пола дана), 14 је у Ваљеву
преноћило више ноћи, а 6 само једну.
Од ова 52 госта Ваљева мањи део, њих 15 (28,8%) пре до
ласка у Ваљево није чуло за Ваљевски музеј. Од њих је ше
сторо у музеј ушло случајно, пошто су га видели у пролазу,
а осталих 9 је за музеј чуло по доласку у Ваљево, и то: од
својих познаника у Ваљеву (6), или путем електронских ме
дија (3). Од 37 посетилаца који су пре доласка у Ваљево чу
ли за музеј (71,2%), њих 10 је и раније било у музеју (31,3%
од 32 који су и раније долазили у Ваљево), а остали (27) су
Музеј сада први пут обишли, а и раније су знали за њега. До
тог сазнања су дошли пре свега од других људи (19), а за
тим посредством електронских (10) или штампаних медија
(2).26 Са друге стране, од 52 посетиоца, њих 11 (21,2%) није
имало намеру да обиђе музеј, али су се за то одлучили, било
пролазећи поред њега, било што су чули препоруку од по
знаника, док је њих 41 (78,8%) имало намеру да посети по
ставку. Занимљиво је да је број оних који су се изјаснили да
су имали намеру да посете Музеј већи од броја оних који су
већ знали за постојање ваљевског музеја (37 до 10 поновље
них посетилаца и 27 који су први пут дошли), а то би могло
да укаже на постојање претходне претпоставке да би град
величине Ваљева требао да има музеј, а да, на основу ње,
један број грађана спада у редовне посетице музеја у свим
местима која посете. Што се тиче просечне оцене задовољ
ства посетилаца ван Ваљева, она је, слично као када је реч о
ваљевцима: 4,76: 32 посетиоца је дало оцену 5, њих 8 оцену
4 и 1 је дало 3. Од 52 посетиоца њих 11 није уписало оцене,
тако да је од 41 који су оценили са 5 дало њих 78,04%, оцену
4 њих 19,51% а 3 њих 2,45%.

25 Укупно 59 одговора – њих 6 су заокружили по два одговора (туристичка
посета и посета пријатељима или рођацима, а 1 три одговора (туристич
ка посета, посета пријатељима и пропутовање ка другом одредишту).
26 Укупан број одговора – 31 је већи од броја оних који су први пут посе
тили музеј (27), али су и раније знали за њега, зато што је 4 од анкетира
них заокружило по два одговора о начину сазнања, углавном: од других
људи и преко електронских медија.
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Посетиоци из иностранства
Од 33 анкетирана посетиоца ваљевског музеја из иностран
ства 20 (60,6%) је у Ваљево дошло први пут, а 13 (39,4%)
је и раније боравило у Ваљеву. Њих 4 је за разлог доласка
навело послове (троје је под тим подразумевало боравак у
Школи српског језика и културе), 16 туристички обилазак,
8 посету рођацима, 5 посету пријатељима, 8 посету Ваље
ву приликом боравка на некој другој блиској локацији и 4
успутни пролазак (транзит) кроз Ваљево на путу ка другом
одредишту.27 За разлику од посетилаца из Србије, који су ве
ћински у Ваљеву боравили током једнога дана, већина посе
тилаца из иностранства, њих 20 је боравила више дана, 1 по
сетилац је боравио два дана, са једним ноћењем, а осталих
12 један дан (9 дуже а 3 краће од пола дана).
Посета (ван Ваљева) комплексној поставци Из Србије
Народног музеја Ваљево у периоду 27. јул – 26.
август 2016.
Укупан број посетилаца
204
Број анкетираних посетилаца
52

Из
иностранства

Дошли у Ваљево први пут
Били и раније у Ваљеву

20
32

20
13

Туристички долазак
Пословни долазак
Посета рођацима или пријатељима
Пропутовање ка другом одредишту (транзит)
Наменски долазак у Ваљево при боравку на
другом одредишту

29
0
21
4
5

16
4
13
4
8

У Ваљеву борави до пола дана
Борави дуже од пола дана
Борави два дана
Борави више дана

17
15
6
14

3
9
1
20

Пре доласка у Ваљево нису чули за Ваљевски
музеј
сазнали пролазећи поред њега
сазнали од других људи у Ваљеву
преко електронских медија у Ваљеву
Пре доласка у Ваљево чули за Ваљевски музеј
били и раније у Музеју
сазнали од других људи, ван Ваљева
преко електронских медија, ван Ваљева
преко штампаних медија

15

20

6
6
3
37
10
19
10
2

3
17
0
13
4
5
6
2

Пре доласка у Ваљево су имали намеру да посете 41
музеј
Пре доласка у Ваљево нису имали намеру да 11
посете музеј

20

111
33

13

Табела 4

Од 33 анкетирана посетиоца из иностранства њих 20
(60,6%) пре доласка у Ваљево није чуло за Ваљевски музеј,
и то 17 њих који су сада први пут у Ваљеву и 3 који су били и
27 И овде је укупни број одговора (45) већи од броја анкетираних (33), због
заокруживања два одговора; анкетирани посетиоци су туристички раз
лог боравка удвајали са пропутовањима, али и са пословним разлозима
и посетама пријатеља и рођака.
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раније. Од тога броја њих 3 је у музеј ушло случајно, пошто
су га видели у пролазу, а 17 њих је за Музеј чуло по дола
ску у Ваљево од својих домаћина или пролазника (од других
људи) и решило да га обиђе. Од 13 посетилаца који су и пре
доласка у Ваљево чули за Ваљевски музеј, њих 4 је у њему
већ било (30,8% од 13 који су и раније били у Ваљеву), а
остали, њих 9, који су музеј сада први пут обишли су и пре
доласка у Ваљево су знали за Музеј (5 чуло од других људи,
6 преко електронских медија, 2 преко штампаних медија).28
Са друге стране од наведена 33 анкетирана посетиоца из
иностранства њих 13 (39,4%) пре доласка у Ваљево није
имало намеру да обиђе музеј али су се за то одлучили, би
ло пролазећи поред њега, било што су чули препоруку, или
су доведени од домаћина (две поменуте организоване групе
младих), док је њих 20 (60,6%) имало намеру да посети по
ставку.
И овде је број оних који су већ знали за постојање ваљев
ског музеја (13 – 4 поновљена посетиоца и 9 нових) мањи
од броја посетилаца који су имали претходну намеру да га
посете, што се такође може тумачити претходном претпо
ставком о постојању музеја, и навиком посећивања музеја, с
тим, што би могло да се закључи (уз ограде због малог броја
анкетираних) да је проценат грађана из иностранства који
ма је обилазак музеја уобичајена активност, већи од таквих
из Србије. Из Србије је за музеј и раније знало њих 37, а
41 је исказао намеру да га посети; она 4 посетиоца, без са
знања, али са претпоставком и навиком посете представља
9,6% од свих који су исказали намеру, односно 7,7% од свих
анкетираних посетилаца из Србије. А из иностранства је за
музеј већ знало њих 13 а намеру да га посети је имало њих
20; оних 7 посетилаца, без сазнања, али са претпоставком и
навиком посете представља 35% од оних који су исказали
намеру да га посете, односно 21,2% свих анкетираних посе
тилаца из иностранства. Наравно, такви посетиоци су, због
свога искуства навикнутији на анкетирања у музејима, тако
да су у анкетне листиће сви уписали оцену задовољства (а
од 52 анкетирана посетиоца из Србије њих 11, односно 20%
није). Исто тако они су и критичнији, тако да је њихова про
сечна оцена задовољства понудом ваљевског музеја мања од
просечне оцене посетилаца из Србије и износи 4,51 (оцена
посетилаца из Србије је 4,76): 19 посетилаца (57,56%) је да
ло оцену 5 (а ту оцену је дало 78,04% посетилаца из Србије),
28 И овде је укупан број одговора (13) већи од броја оних који су први пут
посетили музеј (9), али су и раније знали за њега, зато што је њих 4 зао
кружило по два одговора о начину сазнања, углавном: од других људи и
преко медија.
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12 (36,36%) оцену 4 (из Србије њих 19,51), а 2 (6,08%) оцену
3 (из Србије њих 2,45%).

Закључци и препоруке
Народни музеј Ваљево спада међу најпосећеније музејске
институције у Србији, са сталним растом посете, заснова
ном на планираном програмском деловању и осмишљеној
промоцији, услед чега је годишњи број посетилаца, у ре
лативно кратком периоду повећан са 4.500 на 24.000. Ме
ђутим, и у овом музеју се, бар када је реч о домицилном
становништву, и посети сталним поставкама, уочава „кри
за публике”, која је изазвана модерним начином живота и
постојањем широког спектра савремених медија који пред
стављају конкуренцију за провођење времена доколице, на
штету посете програмима и сталним садржајима установа
културе. На овај закључак указују и презентоване инфор
мације са примером посете сталним поставкама Народног
музеја Ваљево 1961. и 2016. године.
Генерално гледано посета музеју у 2016. години, када посто
је бројне друге савремене могућности за спровођење време
на доколице, је била знатно већа него током 1961. године,
када те могућности нису постојале – 23.495 : 13.020 посе
тилаца. Међутим, дубље анализе показују да је у актуелном
тренутку интересовање за сталне музејске садржаје ипак
знатно мање него пре нешто више од пола века. На првом
месту данашњи број свих посетилаца у једној години одго
вара проценту од 39,8% становника градског насеља Ваље
во, док је 1961. године одговарао проценту од 45,7%. Акту
елном значајном повећању укупне посете допринели су пре
свега доласци ђачких екскурзија, будући да је током четири
месеца трајања две сезоне екскурзија, пролећне и јесење, у
ваљевском музеју 2016. регистровано укупно 19.690 посети
лаца (83,8% укупне годишње посете), док их је 1961. било
7.401 (56,8%), али је зато укупна посета током осталих осам
месеци сада осетно мања него пре 55 година – 3.805 у 2016 :
5.619 у 1961. години.
Са друге стране данас се уочава и повећано интересова
ње одраслих индивидуалних посетилаца са стране, које је
веће него 1961. Тако, током августа 1961. године музејску
поставку је обишло 299 посетилаца са стране, док је током
августа 2016. било њих 330, а од тога 109 из иностранства
(а 1961. године није било посетилаца из иностранства). Од
данашњих посетилаца са стране апсолутна већина је имала
претходна сазнања о постојању и садржајима ваљевског му
зеја, као и намеру да га посете, и ако је шестина (од анкети
раних) већ била у музеју.
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Са друге стране, постојање разнолике савремене конку
ренције за утрошак слободног времена је допринело да се
данас број посетилаца из непосредног окружења музеја
знатно смањи. Наиме 1961. године музеј је посетио 3.601
посетилац са територије Ваљевског среза, без ученика, а са
ученицима оквирно око 6.500, а 2016. је регистровано 2.855
посетилаца са територије Колубарског округа, са ученици
ма. Што се тиче одраслих посетилаца из окружења, током
августа 1961. године било их је 526, а у августу 2016. само
99, што је утицало да укупна посета у конкреном месецу
буде знатно мања него 55 година раније - 429 : 965 (од којих
140 војника), с тим што се данас уочава да су већина посети
лаца из окружења поновљена публика која сталне музејске
садржаје посећују „увек када им се укаже прилика“ (изјава
12 од 15 анкетираних посетилаца).
Наведене анализе указују на одрживост закључка који је из
нео Грегор Мек Манус (McManus) по коме сталне поставке
локалних музеја, које презентују приче о њиховом окруже
њу, данас представљају пре свега занимљивост за туристе,
дају додатне вредности туристичким дестинацијама.29 Та
кође су потврђени и општи закључци које је презентовала
Ангелина Јелинчић, по којима већина грађана са израженим
примарним (грађани инспирисани културом) или секундар
ним (грађани мотивисани културом) културним потребама
везаним за обилазак музеја и сродних институција, те по
требе чешће задовољава при туристичким путовањима него
у месту свог сталног боравка.30
У складу са наведеним чињеницама треба прихватити Мек
Манусове препоруке по којима су за локално становништво,
како би оно одржало интересовање за свој музеј и било охра
брено да у њега поново дође, од примарног значаја чести
промењиви програми краткој трајања, пре свега тематске
изложбе, али и други видови програмских активности: ра
дионице, предавања, промоције, камерне сценске, музичке
и филмске вечери и слично, а када је реч о сталним постав
кама, ту су од кључног значаја различити повремени ани
мациони програми, који непромењивом садржају удахњују
нови живот.
Једна од програмских активности везаних за анимацију ло
калног становништва која удахњује нови живот садржаји
ма сталних поставки је и Ноћ музеја. Примера ради, 2016.
29 McManus G., Community facility or tourism product – Managing the mul
tiple identities of a small museum, 12. mart 2017, www.intercom.museum/
documents/2-2McManus.pdf.
30 Jelinčić, D. А. (2009) Abeceda kulturnog turizma, Zagreb.
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године, током маја (шпиц сезона екскурзија) у централној
поставци Народног музеја Ваљево је регистровано 10.555
посетилаца (44,9% укупне годишње посете), а од тога 9.342
(88,5% месечне, односно 39,8% годишње посете) су посети
ци на екскурзијама. У том месецу, за време Европске ноћи
музеја, 21. маја, у вечерњим сатима, у сталној поставци На
родног музеја Ваљево је регистровано 1.059 посетилаца, и
то првенствено из непосредног окружења, што представља
4,5% укупне годишње посете у 2016, или 10% целокупне
публике током маја, као најпосећенијег месеца, и 87,3% мај
ских посетилаца без екскурзиониста, као и 27,8% публике у
односу на укупну посету током више од 200 радних дана у
осам месеци ван сезоне ексурзија, али, што је веома битно
да се нагласи, и 42,5% посете ваљеваца током целе 2016.
године (укупно: 2.492 са све ученицима).
Управо ове чињенице указују на потребу да се и у Срби
ји, поред Европске ноћи музеја, која се увек реализује један
дан током друге трећине маја, када је у већини музеја посе
та највећа, организују и друге, националне и локалне Ноћи
музеја, и то првенствено у месецима када је интересовање
за музејске понуде смањено, како је то већ пракса у већини
других држава у Европи.31 А у вези са тим било би продук
тивно размотрити и преку потребу да се и манифестација
„10 дана од 10 до 10“, која се у Србији организује од 2015.
године, такође током друге трећине маја, помери на неки од
месеци када су посете музејима мање, како би се интересо
вање за музејске програме додатно дисперзовало, али и како
би могли да се активно укључе и они музеји који су током
сезоне ексурзија заокупљени пре свега целодневним радом
са популацијом која тада долази у великом броју, због чега
немају расположиве ресурсе за квалитену организацију ове
манифестације.32

31 Видети: Аноним. Ноћ музеја, 19. мај 2017., 22. јуни 2017., https://sr.wiki
pedia.org/sr-el/Ноћ_музеја.
32 Од 23.495 посетилаца који су у 2016. години обишли Народни музеј
Ваљево током маја је дошло њи 10.555, а од тог броја 9.342 су били
ученици на екскурзијама.
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURVEY CONDUCTED
AMONG VISITORS TO THE NATIONAL MUSEUM
VALJEVO IN AUGUST 2016
Abstract
The initial aim of this paper is to present an analysis of the survey
conducted among visitors to the central permanent exhibition of the
National Museum Valjevo. The analysis relates to the visitors’ origin,
reasons for coming to Valjevo and the Museum, their prior knowledge
of the Museum, their experience and satisfaction. The survey was
conducted in the period from 27 July to 26 August 2016, during which
the Museum was visited by 417 people, 96 of which were from Valjevo,
6 from its surroundings (Kolubara County), 204 from other cities in
Serbia and 111 from abroad. The analyses were supported by a kind of
historical review based on archival documents from the records of visits
to older exhibitions, so that the paper also presented a comparative
cross-section of the total year-round visits in 1961 and 2016, with
emphasis on the visits in August. The comparative results show that
the total number of visits in 2016 was significantly higher than in
1961 (23,495 to 13,020) but lower when looking at the percentage of
visitors compared to the number of city residents (39.8% to 45.7%).
The increase of overall visits in 2016 was created by school trips, since
at present, during the four months of the school trips, 19,690 visitors to
the Valjevo Museum were registered in 2016 comprising for 83.8% of
total annual visits, while in 1961 there were 7,401 (56.8%). The data
obtained in comparative analyses suggest that today local population
visit their Museum in much smaller numbers and percentages than
they did a little over half a century ago, so that an absolute majority
of visits are made by visitors from other places, especially those who
came organized in groups, to whom a visit to the Museum was one of
the points of their pre-planned itinerary, as well as individual visitors
who in most cases have already had some previous knowledge of the
Museum and intended to visit it during their visit to Valjevo. In order to
increase the interest of the local population in their Museum, it is of the
utmost importance to have varied, short-lasting programmes, primarily
thematic exhibitions but also other types of programme activities:
workshops, lectures, presentations, chamber theatre, music and film
festivals and the like, while, when it comes to permanent exhibitions,
various occasional animation programmes are crucial, as they breathe
new life into the unchanging content. While such activities include the
Long Night of Museums, it is also necessary to consider the need to
organise similar events not only in May, when the Museum witnesses
the largest attendance as a result of the school season excursions, but
also in the months when the interest in the Museum offer fades.
Key words: Museum, audience, Valjevo, 1961, 2016, The Long Night
of Museums
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ЗАПАДНА КУЛТУРА И 
ДИГИТАЛНО: ОД ПОЛИСА 
ДО ВИРТУЕЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Сажетак: У раду се анализирају поједини аспекти развоја запад
не културе од њених почетака у античкој Грчкој, па до савреме
них тенденција исказаних путем дигиталних технологија. Ауто
ри указују на могућности, које се јављају масовним коришћењем
савремених дигиталних технологија, за модификацију савременог
оквира западне културе и његово прилагођавање данас потисну
тим традицијама које ова култура баштини из периода антике.
Идентификују се важни аспекти развоја који су одлучујуће дефи
нисали феномен грчког полиса и поставили трајне основе запад
не културе и разматрају се сличности и разлике са друштвеним
иновацијама подстакнутим масовним коришћењем Веб 2.0 (Web
2.0) технологија почетком 21.века. Посебно се анализирају про
цеси изградње и функционисања заједнице и пореде вредности на
основу којих је функционисао грчки полис и вредности на основу
којих функционишу данашње виртуелне заједнице. Феномени осе
ћања припадности, масовног учествовања, утицаја заједнице на
изградњу појединца и значаја аматеризма објашњавају се у свом
изворном појавном облику у оквирима полиса, а затим се анали
зирају потенцијали које оживљавање ових феномена има у кон
тексту широке примене дигиталних технологија данас.
Кључне речи: Западна култура, дигиталне технологије, полис,
виртуелне заједнице, античка Грчка, веб 2.0.

Увод
Савремена истраживања и студије културе и цивилизаци
је последњих деценија баве се у изразито смањеном обиму
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проучавањем и промишљањем западне културе, односно
њеним фундаменталним аспектима, развојним токовима, а
посебно темељима на којима је настала.1 Сажимање време
на изазвано обиљем импулса из окружења и глобализаци
јом изазвана преовлађујућа распрострањеност елемената
западне кутлуре чине да се прихватање вредности Западне
културе у великом делу земаља данас чини као датост нео
граниченог трајања, па се научно интересовање, усмерено
делом и трком за финансирањем истраживања новог и не
посредно примењивог, великим делом губи у области про
учавања фундамената Западне културе и њихових могућих
промена. Специфични процеси цензуре и аутоцензуре при
сутни у светској научној заједници, везани за перципирани
или стварни концепт политичке коректности, додатно утичу
на смањени обим истраживања Западне културе и одлучују
ће дефинишу и усмеравају она истраживања која се овом те
мом баве. Са друге стране, посматрајући укупно време које
су људи као врста провели живећи у оквирима различитих
цивилизација, временско трајање цивилизованих друштава
заснованих на приватној својини, праву на слободно изно
шење критичке мисли, раздвојености духовног и секулар
ног, друштвеној контроли инструмената силе и поштовању
људских права далеко је мање од временског трајања дру
штава заснованих на негацији ових принципа. Имајући то
на уму морамо увидети да ипак нема ничег задатог у тре
нутно превлађујућем утицају ових принципа широм света и
да без континуираног проучавања суштине, извора, развој
них путева и могућих будућности развоја западне културе
и друштава заснованих на њеним вредностима и идеалима,
и будући опстанак оваквих друштава улази у домен нена
учног, недетерминисаног односно случајног. Вођени овим
разлозима у овом раду изложићемо нека размишљања и са
знања везана за анализу основних вредности западне култу
ре и могућности њеног развоја и дигитално тј. савременим
технологијама одређено, виртуелно окружење које пресудно
утиче на физички свет и стварне, опипљиве догађаје, произ
воде, услуге и добра који су увек настајали као плод имаги
нације и имагинарног, а данас се највећим делом измештају
и остварују управо у домену дигиталног.  

Западна култура данас
Вредности западне културе данас одређене су на темељима
античке Грчке и јудео-хришћанске традиције, а пресудно де
финисане током Ренесансе и Просветитељства. Као и у доба
1 Hanson, V. D. and Heath, J. (2001) Who killed Homer?: the demise of classi
cal education and the recovery of Greek wisdom, Encounter Books.
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антике, када се припадност Хеленима – Грцима везивала
за идејно, за живот у специфичној врсти заједнице полису,
тако се и данас припадност друштву утемељеном на прин
ципима Западне културе одређује у основи идејним при
хватањем постулата ове културе, а не припадношћу народу,
нацији, вери или друштвеној групи.2 У анализи која следи
подсетићемо на неке важне концепте и њихов развој који је
важан за разматрања могућности дигиталног да модификује
оквир западне културе данас.
У основи западне културе данас је дуализам идеја о могућ
ностима човека, принципима који дефинишу његова стања и
активности и методама како да се те активности спроведу на
пожељан начин3. У традицији античке Грчке човек је важан,
вредан, јединствен, али његови домети су ограничени људ
ском природом, он није свемогућ.4 Срећа игра велику улогу
у остварењу његових планова и реализацији могућности и
потенцијала. Супротстављање овим ограничењима доводи
до трагичних разрешења. Значајан отклон од овакве пер
спективе настаје у доба Ренесансе када Пико дела Мирандо
ла (Pico della Mirandola) проглашава да човек може постићи
било шта и да нема ограничења људским могућностима, а
Макијавели (Niccolò Machiav elli) саветује да срећу треба
третирати као жену и силом је натерати на послушност. Са
друге стране однос појединца и заједнице којој припада од
ређен је у јудео-хришћанској традицији сликом раја, у коме
је све савршено, хармонично и у коме заједница не постоји,
већ пар човек-жена самостално обитава без контакта са дру
гим људима. За античке Грке, пак, живот у заједници једи
ни оставља могућност за остваривање среће и хармоније,
а живот ван заједнице дефинише се као нељудски, божан
ски или животињски. Значај, могућности и место појединца
пресудно у оквирима западне културе дефинише Жан Жак
Русо (Jean-Jacques Rousseau), који својом критиком друштва
и приватне својине отвара врата данас преовлађујућег ни
хилизма који негира улогу друштвеног морала и етике и уз
диже индивидуализам и лично одређивање оквира у којима
се може деловати. Ако је развој друштва донео зло и патњу,
логично је да свако има право да сам одреди пожељно и ци
љеве којима треба тежити да би се постигла срећа, како је то
говорио Ниче (Fried rich Nietzsche), а ако се приватна својина
2 Kagan, D. (1995) The Sidney Hook memorial award address: Why we should
study Western civilization, Academic Questions, 8(2), p. 51-57.
3 Kagan, D., Ozment, S. E., Turner, F. M. and Frankforter, A. D. (1998) The
western heritage (Vol. 2). Prentice Hall.
4 Hanson, V. D. (1999) The other Greeks: the family farm and the agrarian
roots of western civilization,. University of California Press.
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заснива на превари и чини основу неправде у друштву, како
тврди Русо, онда је логично да је по Марксу (Karl Marx) тре
ба укинути. За анализу дискурса дигиталног данас важно је
уочити ову преломну тачку у развоју идеја које су дефиниса
ле западну културу, а коју облежава Русо доносећи одлучу
јући отклон од идеала античке Грчке у домену морала и ети
ке који су дефинисани односом појединац-заједница, као и
у домену приватне својине и следствено томе могућности за
личну иницијативу.5 Данас је појединац потпуно слободан и
од друштва подстакнут на неограничну потрагу за сопстве
ним, личним задовољством, при чему сам дефинише оно
што је пожељно и могуће. Закон јачег је на снази, онако како
је то Ниче дефинисао. Друштвени уговор, исказан пре свега
кроз устав једне земље, још од доношења Устава САД, није
више ту да би поправио појединца као што је био случај у
античкој Грчкој, већ да санкционише његово понашање које
се перципира као природом дато. Негација приватне своји
не, привидно је неуспела, јер се експеримент инспирисан
идејама Маркса, а отелотворен у држави Совјета, показао
као самостално неодржив, али се суштински у пракси на
ставља кроз све већи отклон ка моделима друштва соција
лизма у Европској унији и у назнакама у САД у последњих
пет година, а посебно кроз деловање глобалних покрета који
се залажу за слободу приступа информацијама и укидање
интелектуалне својине.
Настала у вакумима моћи на развалинама Минојске и касни
је Римске империје, преживела у простору креираном захва
љујући сукобима световне и секуларне власти у средњеве
ковној Европи, западна култура инхерентно је контраверзна
и њена суштина је у слободи и неслагању. Немајући другог
наслеђа осим хомерске епике, антички Грци – становници
полиса – створили су културни оквир у коме је слобода била
бесмислена без крајњег оквира који одређује однос поједин
ца према заједници.6 Германска племена Средњег века нису
наново стварала културни оквир, већ су из антике наследила
јудео-хришћанску традицију, а у каснијој фази, по поновном
откривању, и наслеђе полиса. Црква, ма колико то не било
очигледно, такође је баштинила један од основних темеља
полиса – слободу дискусије. Она је само желела да ту слобо
ду ограничи на веома уски тематски домен и методски при
ступ канонске дискусије. По поновном открићу идеала ху
манизма полиса, борба против ограничавања домена слобо
де које је наметала црква, довела је до потпуног одбацивања
5 Kagan, D. and St Ozment, F. M. T. (2007) Western Heritage: Since 1300 (AP
Edition), Boston: Pear son. Education, Inc.
6 Kagan, D. (2013) Introduction to Ancient Greek History.
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било каквих оквира који би слободи могли бити наметнути.
Стога можемо рећи да је деконструкција какву предлаже Де
рида у анализи свих друштвених феномена и идеја крајњи
израз и домет западне културе у њеној есенцији, слободи
дискусије. Оно што чини фундаментални отклон декон
струкције од сличних идеја полиса је непостојање ограни
чења и смештања дискусије у један шири контекст, можемо
рећи ванљудски, односно онај у коме измишљени конструк
ти не служе да би указали на ограниченост људских домета
и трагику људског стања, већ супротно, да би показали нео
граниченост поља дискусије и анализе и апсолутну слободу
исказа и идеја.

Перспектива античке Грчке
Да бисмо прецизније дефинисали могућности које дигитал
но данас пружа у домену унапређивања оквира западне кул
туре, а имајући на уму претходно изложене карактеристике
тренутног оквира који је одређује, размотрићемо у нешто
више детаља неке кључне, а данас потиснуте основне вред
ности које су одређивале концепт античког полиса. Где год
је упутно покушаћемо да дефинишемо есенцију ових вред
ности и раздвојимо суштину од могућности које је наметала
тадашња технолошка основа.
Најпре ћемо анализирати сплет појмова и међусобно зави
сних концепција који дефинишу однос индивидуалног и за
једнице, учествовања, награде за учествовање, епског пои
мања времена, односа према смрти и могућности за пости
зање бесмртности. Поимање времена, тј. доживљај протока
времена свакако је једна важна основа за анализу ових пита
ња. Уколико се, као што је то случај у полису, временски ток
доживљава као целовит, од настанка заједнице па надаље, и
ако се сматра линеарним и непрекидним, онда постојање
појединца у овом континуум
 у, иако временски ограничено,
постаје део једне епске целине, приче о заједници, која на
равно не може обухватити све њене икада постојеће члано
ве, али може пренети кроз линеарни и непрекинути ток тра
јања те приче исказ о постојању одређених, истакнутих по
једница, који на тај начин постају трајни део исказа и као и
заједница вечни. Овакав доживљај времена у античком по
лису представља основу на којој се граде и која мотивише
дефинисање готово свих осталих кључних вредности. Дуа
лизам односа индивидуа – заједница дефинисан је оваквим
схватањем времена, где индивидуа своје деловање примар
но подређује трајном опстанку заједнице како би омогућила
да уопште постоји вечна, епска прича о заједници, а са друге
стране, своје деловање усмерава ка постизању личне
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изврсности у односу на остале чланове заједнице. како би
обезбедила сопствено место у тој вечној причи. Уочавамо
два важна сегмента одређена технологијом, један је свест о
вечном трајању приче о заједници, што је обезбеђено и нај
примитивнијом технологијом која је људима на распослага
њу, усменим казивањем, а други, уско повезан са првим,
број места резервисаних у причи, који свакако расте када
технолошка основа постаје писана реч, преношена путем
пергамента, али не у тој мери да би се било ко осим оних
најизврснијих, могао надати да ће ући у причу. На основу
изложеног можемо боље разумети двоструку мотивацију
коју припадници полиса имају за учествовање у активно
стима везаним за заједницу. Са једне стране то је потпуно
хомеровска, можемо рећи ахиловска мотивација, инспири
сана сасвим личном потрагом за испуњењем идеала „арете”
(грчки ἀρετή) – изврсности у сваком домену који се дожи
вљава као домен мушкарца: брзина, снага, лепота, али и па
мет тј. вештина говорништва. Посебно је важно приметити
да ове особине изврсности имају смисла само ако су демон
стриране у окружењу које може да их схвати, уважи и ода
им признање, а то је управо окружење које пружа полис тј.
заједница. Са друге стране мотивација за учествовање у ак
тивностима везаним за заједницу је обезбеђивање основног
оквира за деловање индивидуе, а то је постојање заједнице.
У периоду постојања полиса, за разлику од претходног, хо
мерског периода, ова мотивација је много израженија, прео
влађујућа, али се прва мотивација никада не губи и само се
кроз њихово прожимање може разумети феномен учество
вања у периоду полиса. Можда најбољу илустрацију прожи
мања, допуњавања, али и супротности ове две мотивације
можемо наћи у начину на који су припадници полиса води
ли рат. Хомерски период, у коме преовладава индивидуална
тежња да се постигне „арете” кореспондира са начином бор
бе познатим из Илијаде и Одисеје, индивидуалним дуел има
хероја. Период полиса обележен је међутим потпуно друга
чијом, можемо рећи на први поглед супротном методом бор
бе, а то је борба јединица – фаланги састављених од бораца
хоплита. Овакав начин борбе, чији принципи до данас одре
ђују несразмерну предност војних јединица насталих у
оквиру друштава која се темеље на вредностима западне
културе у односу на војне јединице друштава насталих у
оквирима других култура, заснован је на дисциплини одр
жавања борбеног поретка и неистицања појединца у односу
на целину јединице.7 Вредност овакве војне јединице не
7 Hanson, V. D. (2009) The Western way of war: Infantry battle in classical
Greece, University of California Press.
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заснива се на појединачним борбеним способностима ње
них чланова, колико на њиховој спремности – дисциплини
да своје индивидуалне слабости и предности уједначе са
осталим члановима јединице. Заштита коју свим члановима
фаланге пружа непрекинути низ штитова – хоплона, од ко
јих потиче и име ратника оваквих јединица – хоплита, а што
је несумњиви језички доказ у корист тврдње да је главна ка
рактеристика овакве јединице дисциплина и уједначеност, а
не изразити квалитет појединца, сигурна је само док је овај
низ непрекинут. Сваки појединачни штит, пружа заштиту
само половини тела онога ко га носи, а другу, десну полови
ну, штити суседни ратник својим штитом, и тако дуж целе
линије фаланге. Стога је од кључне важности да нико од
ратника не заостане, али ни да предњачи, само уједначеност
им може обезбедити сигурност.8 Међутим, личне особине
храбрости, снаге, брзине – „арете”, изражене су и у овом на
чину борбе у специфичном симбиотском односу са колек
тивним особинама које смо навели. Када један од бораца
падне, смртно погођен, његово место у низу штитова остаје
упражњено. То омогућава противнику да удари на незашти
ћену половину тела борца до њега, и тако даље низ линију
фаланге, док теоретски цела јединца не страда, у пракси по
сле почетног покоља, док њени преживели чланови не поч
ну да беже. Све ово уколико ратник из друге линије фаланге
не смогне, у том тренутку слободно можемо рећи, надљуд
ску храброст да заузме место погинулог друга испред себе.
Сваки овакав појединачни чин, хиљадама пута поновљен и
сасвим уобичајен у ратним сукобима периода полиса, чин је
изузетног херојства, достојан јунака Хомерових епова. У
стварности сукоба тог периода, изостанак оваквог чина
углавном је одлучивао исход битака, чак и оних врло вели
ких са хиљадама учесника. Веома софистицирана структу
ра, каква је фаланга хоплита, са једне стране чврста као сте
на, несаломива у сукобима са војним јединицама друштава
која нису баштинила вредности полиса, као што су персиј
ске,9 почивала је на фином балансу који је могао бити нару
шен делањем њеног појединачног члана. Стога је у теорији
сваки хоплит морао бити истовремено једнообразан и упро
сечен према осталим члановима своје јединице, а истовре
мено изузетан, снажан, брз и храбар као сам Ахил. У пракси
први део захтева могао се испунити друштвеним нормама,
традицијом, вежбом, али је зато други део захтева одређивао
ко ће од припадника полиса стећи место и вечно трајање као
8 Hanson, V. D. (2010) The father of us all: War and history, ancient and mo
dern, Bloomsbury Publishing USA. Chicago.
9 Kagan, D. and Viggian o, G. F. eds. (2013) Men of Bronze: Hoplite Warfare in
Ancient Greece, Princeton University Press.
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довољно вредан да постане део епске приче о заједници. У
раном периоду полиса, појединачна имена храбрих хоплита
памћена су, а касније и записивана, као што је случај са „нај
срећнијим човеком”, Телесом из Атине, анонимним Атиња
нином чију срећу – испуњење животних идеала кроз стица
ње места у причи о заједници – Солон, кроз писање Херодо
та, више вреднује од среће услед невероватног богатства
Креза, краља Лидије. Али, ограничења технолошке основе,
папируса, сузила су временом број запамћених само на оне
који су кроз изврсност у области „вештине говорништва’’,
тј. интелигенције, исказане као способност организације
или војни геније, могли да утичу на судбину многих ратни
ка, уобичајено носећи титулу генерала – стратегоса. Специ
фично за период полиса, генерали  су се издвајали од обич
них војника само по могућности да снагом ауторитета на
метну општи план борбе, а затим би у њој учествовали као
обични хоплити. Многи од најпознатијих међу њима, који
су захваљујући својој изузетности запамћени у епској причи
о Заједници, Епаминондас, Трасебулас, Лесандер гину као
обични хоплити. Технолошка основа папируса условила је
да само лично херојски храбри и истовремено војнички ге
нијални могу да остану запамћени. Разматрање сплета пој
мова и идеја о заједници и индивидуи, учествовању и веч
ном трајању кроз сећање потомака стицањем места у епској
причи о заједници, закључићемо освртом на идеје које су у
време полиса њени припадници делили о смрти и човековом
трајању, а које су релевантне за каснија разматрања утицаја
дигиталног на развој оквира западне културе данас. Антич
ки Грци су веровали да је смрт лоша и страшна, али и неиз
бежна. Нису полагали наде у вечни живот после смрти, као
што је то уобичајено у јудео-хришћанској традицији, нити
су веровали у беспредметност човековог постојања и тиме
ирелевантност смрти као што је пракса неких друштава
Азије. Трагични приступ који истовремено уздиже квалите
те и могућности човека и прихвата његово временски огра
ничено трајање основа је за идеју постизања бесмртности
кроз сећање потомака односно постојање епске приче о за
једници.10 На основу овога можемо закључити две ствари.
Прво, на основу овакве мотивације, колика је важност у по
лису  придавана томе да епска прича о заједници траје веч
но, али и да се постане њен део. И друго, да је оваква моти
вација могућа, а важност заједнице у овом смислу остварива
само у друштву које има однос према феноменима људског
трајања и смрти какав су имали антички Грци.
10 Kagan, D. (1995) On the Origins of War and the Preservation of Peace, New
York: Doubleday.
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Други важан скуп концепата насталих током трајања поли
са, које желимо да додатно осветлимо, како бисмо олакшали
анализу могућности дигиталних технологија да модификују
западну културу, обухвата појмове као што су аматеризам и
професионализам, демократија, као и особине и карактере
људи и могућности да се они модификују или контролишу
друштвеним договором. Друштвени договор који одређује
карактер власти у полису може бити различит, а за потребе
касније анализе концентрисаћемо се на приказ детаља дру
штвеног договора који резултује системом власти дефини
саним као демократија. Демократски систем власти у поли
су карактерише учешће у активностима важним за заједни
цу свих пунолетних мушкараца који су држављани полиса,
као и једнакост пред законом која брише разлике настале ро
ђењем или материјалним стањем. Поред ових, демократски
систем власти дефинише и концепт исегориа – слобода да се
упути говор свим члановима заједнице. Дакле, демократски
систем власти у полису одлучујуће дефинише, поред оба
везе учешћа и једнакости пред законом и специфично де
финисана комуникација, тј. комуникација чија су оба краја
дефинисана. Са једне стране имамо слободног говорника, а
са друге обавезни пријем исказаног од стране свих чланова
заједнице. Овако исказан принцип слободе говора у основи
се разликује од онога што данас подразумевамо под овим
појмом, када слобода исказа не значи и да ће он бити перци
пиран тј. постоји велика вероватноћа да исказана порука не
ће бити прихваћена односно да ће бити узалудно исказана.
Технолошка основа концепта исегориа била је једноставна.
Говорник би се обраћао грађанима окупљеним на скупшти
ни помогнут само акустиком места, па је стога и број оних
који су могли теоријски да га чују био ограничен. Ово огра
ничење, поред других разлога, кључно утиче на величину
полиса коју познајемо у пракси и коју у теорији дефинишу
древни писци четвртог века пре наше ере, а која износи пет
хиљада пунолетних мушкараца држављана. Овако дефини
сан полис суштински је одређен својом величином, односно
ограниченим бројем припадника. Други важан феномен ве
зан за демократски систем власти у полису, а у непосредној
вези са обавезним учешћем је препуштање послова важних
за заједницу аматерима. Од самог принципа непосредне де
мократије, где сви грађани гласањем одлучују о свим пита
њима, било да су она општа, принципијелна или уже струч
на, у оно доба питања ратне стратегије и тактике или еконо
мије, па до функција у судству и извршној управи, грађани
који нису прошли формалну, дугогодишњу обуку били су у
прилици да одлучују и обављају послове. За то их је квали
фиковало претходно искуство дугогодишњег учествовања у
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сличним или посматрање обављања истих послова и општа
упућеност у питања од важности за заједницу која такође
проистиче из искуства учествовања. Важан аспект препу
штања послова важних за заједницу аматерима је елимина
ција могуће корупције уколико би одређене послове могли
да обављају само ретки појединци, који би постали неза
менљиви. Уколико одређени посао може да обавља вели
ка група потенцијалних учесника, и уколико се онај ко ће
посао обављати одређује случајним избором, могућност
корупције се своди на минимум, што је било примењено у
судском систему неких античких полиса. Претпоставка ко
руптивности појединца имплицитно исказана кроз потребу
да се овакав систем успостави говори о познавању људске
природе и слабости и искушењима којима је појединац под
ложан. Ово није било у супротности са жељом да заједница
утиче на формирање карактерних особина појединаца, већ
се пре може доживети као важно испољавање максима „упо
знај самог себе” и „ничега превише” примењен овде не на
појединца већ на читаву заједницу, која тиме исказује позна
вање људске природе, тј. својих чланова и не претендује на
савршенство, већ се креће у опсегу могућег – умереног.

Полис и могућности дигиталног
Суочени са многим питањима која долазе у фокус пажње
услед економских и друштвених турбуленција, као што су
несразмерност материјалног богатства појединаца, али и
несразмерност одговорности и послова које појединци оба
вљају или изненадан губитак потребе за многим вештинама
и знањима услед аутоматизације послова који су донедавно
били искључиво у домену људи и следствено потребна, а
са становишта остваривости ипак упитна преквалификаци
ја кроз стицање софистицираних вештина и знања или пак
оних која су друштвено мање цењена и стога непривлачна, а
још увек ускраћени за одговоре који би пружили свеобухват
није објашњење и отишли даље од ситуац
 ија гашења поје
диначних пожара, окрећемо се анализи однедавно доступ
них технологија и њиховој примени у контексту масовне
употребе као феномена који настаје, како бисмо осветлили
могућности које на овај начин настају за поновно оживља
вање неких од идеала античког Полиса као ефективног одго
вора и решења поменутих актуелних проблема са којима се
друштва Западне цивилизације данас суочавају.
Губитак епског видан је кроз сажимање обима исказа прео
влађујућих литерарних дискурса, померање модела читања
од „дугог” ка „кратком”, све већу улогу усменог кроз раст
значаја преноса информација путем видео записа, а пре
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свега кроз количину импулса из окружења чија бројност ис
казана путем традиционалних медија и других канала кому
никације доводи до стварања осећаја бивствовања у тренут
ном свету дефинисаном најновијим догађајима веома крат
ког животног века, а велике фреквенције смењивања. И ко
лико год дигиталне технологије пресудно дефинисале овај
феномен, свакако не нов, ако се сетимо максиме новинар
ства из доба штампаних медија да јучерашње новине не вре
де ништа, оне такође отварају и могућности за повратак еп
ског кроз дигитално. Још једном се потврђује двострука
улога технологије, која само убрзава, умножава, олакшава,
тј. дефинише на новом нивоу активности и идеје дуално по
зициниране у односу на концепте који се разматрају. У овом
случају дигиталне технологије омогућавају несразмерно
бржи проток идеја и новости и тиме убрзавају свакодневни
цу до границе потпуног губитка епског, али истовремено
својим обећањем о трајности чувања забележеног и наиз
глед безграничним капацитетом за чување и најситнијих де
таља отварају нова врата за повратак епског. Навешћемо не
ке од примера који указују на овакву тенденцију. Како је еп
ско увек везано за заједницу која креира и/или доживљава
тј. конзумира епски садржај навешћемо и неке од карактери
стика виртуелних заједница које су обавезни део овог фено
мена. Бројни форуми намењени размени мишљења у широ
ком опсегу интересовања кроз спецификацију појединих
тема у оквиру такозваних тредова (threads), а у оквиру под
форума намењених груписању оваквих дискусија у оквири
ма ширих тема као што су политика, спорт, друштво, наука,
често реализују праћење важних друштвених догађаја кроз
дискусије типа play-by-play у оквиру којих се из минута у
минут, из дана у дан, прате сви аспекти одређеног догађаја.
Овакве дискусије прелазе и по обиму креираног садржаја и
по временском трајању током кога се овај садржај креира
границе онога што бисмо могли карактерисати као кратке,
брзо смењиве вести и прелазе по овим карактеристикама у
домен епског. Виртуелне заједнице које креирају овакве са
држаје често имају локалну географску расподелу чланова,
карактерише их добро међусобно познавање чланова, које
често прелази из виртуелног и у RL (Real Life) –„прави жи
вот”, као и висок степен неан
 онимности, где су и поред ко
ришћења алијаса чланови заједнице у великој мери упозна
ти са стварним идентитетом њених чланова.11 Други пример
сличног феномена везан је за виртуелне заједнице окупљене
око играња онлајн игара. Неке од оваквих игара као што су
11 McAfee, A. (2009) Enterprise 2.0: New Collaborative Tools for Your Or
ganization’s Toughest Challenges, Harvard Business School Press, Kindle
edition.
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World of Warcraft омогућавају креирање временски дуготрај
них, тј. теоријски бесконачних партија, у којима се креира
обиље материјала, данас, уз све развијеније могућности ау
томатског креирања структурираног текста, чак и писаног,
што опет и по обиму и по временском трајању сврства ова
кве  примене дигиталног у домен епског. Заједнице креира
не око игара каква је World of Warcraft преовлађујуће су ме
ђународне, са члановима који су иницијално анонимни и не
познају се међусобно. Епски  карактер догађаја у коме уче
ствују и ток настанка заједнице – тима који учествује у игри,
води ка смањењу степена анонимности и ближем упознава
њу чланова.12 Пример креирања епског кроз дигитално који
долази из света бизниса везан је за концепт Предузеће 2.0, а
најбоље је илустрован примерима креирања компанијског
Викија (Wiki), где се вики технологија користи за креирање
заједничког скупа докумената који дефинишу на пример
најважније радне процедуре, а који се континуално мења у
складу са сталним променама радног окружења. И по вре
менском трајању, које је опет неограничено и по количини
произведеног материјала овакве активности свакако спадају
у оквир епског. Заједницу која креира и конзумира овај еп
ски производ чине сви, или велики део чланова једне орга
низације – компаније, а успех подухвата зависи пре свега од
могућности да се заједница креира на основама равноправ
ности израза и једнакости у могућностима исказивања кре
ативности.13 Важна карактеристика оваквих заједница је
потпуни изостанак анонимности, што је врло значајно при
метити и корелисати са великим успехом оваквих заједница
у односу на оне које нуде веће степене анонимности за своје
чланове. Заједнице окупљене око различитих бизнис модела
онлајн пословања такође су добар пример креирања епског
садржаја у пословном окружењу. Временски наизглед нео
граничено трајање односа продавац – купац на порталима за
онлајн аукције, као и бројност односа који се успостављају
и следствено томе количина материјала који настаје из ових
односа као што су оцене и рецензије чланова – купаца и про
даваца сврставају и овакве заједнице у конзументе и креато
ре епског у савременом дигиталном свету. Овакве заједнице,
по географској дистрибуцији чланова, могу бити како ин
тернационалне, најпознатији пример су свакако заједнице
које настају у оквиру аукцијског сајта E-bay, али и више ло
калне као што су на пример заједнице које настају на
12 Werbach, K. and Hunter, D. (2012) For the Win: How Game Thinking Can
Revolutionize Your Business, Wharton Digital Press, Philadelphia. Kindle
edition.
13 Newman, A. and Thomas, J. (2009) Enterprise 2.0 Implementation, New
York, NY: McGraw-Hill.
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порталима као што је Лимундо у Србији.14 Анонимност у
оквиру оваквих заједница је окренута спољном свету који је
изван заједнице, а у оквиру заједнице престаје тренутком
првог контакта продавца и купца. На основу наведених при
мера можемо закључити да постоји потенцијал који носе
дигиталне технологије за креирање онлајн заједница које
имају капацитет да креирају садржаје које можемо на осно
ву обима и трајања настанка и конзумирања третирати као
епске. Овим се отварају могућности да поменуте заједнице
развијају идеале и особине које су карактерисале антички
полис. Предности које нуде дигиталне технологије налазе се
у домену капацитета за чување великих количина записа,
било текстуалних, било аудио-визуелних, што отвара нове
перспективе односа индивидуа-заједница у односу на оне
који су постојали у антици. Могућности да велики део ин
теракција које чини суштину односа у заједници остану са
чувани за будућа поколења релаксира такмичарски дух у
односу на остале чланове заједнице, али истовремено доно
си одговорност за урађено, изговорено и постигнуто јер сва
ка активност кроз чување постаје транспарентна и доступна
свим члановима заједнице кроз сва времена њеног трајања.
Релаксирање такмичарског и компетитивног у оквиру зајед
нице отвара могућност за елиминисање негативних аспека
та западне културе, изражених пре свега у бизнис окружењу,
али видних и у готово свим друштвеним аспектима данас.
Истовремено обећање потпуне транспарентности које носе
дигиталне технологије улива наду да би друштво засновано
на екстровертности тј. срамоти, а не интровертности тј. кри
вици, истовремено могло да задржи све предности које дух
такмичења и жеље да се буде најбољи носе и које чине осно
ву доминације западне цивилизације данас. Оно што недо
стаје постојећим виртуелним заједницама, како би ове две
веома важне карактеристике имале и непосредног ефекта на
делање њених чланова, су етика и морал заједнице који би
био у супротности са нихилистичким тенденцијама, данас
преовлађујућим, које бришу  границе у којима је деловање
појединца прихватљиво, а за шта је потребно време и убе
дљива активност чланова који би били носиоци оваквих
нових праваца  развоја.
Двострани комуникациони медијуми као веб 2.0 технологи
је омогућавају да се величина заједнице прошири до грани
це одређене бројем оних који желе да пренесу саопштење, а
то је у случају великих заједница увек статистички податак
14 Sofronijević, A., Milićević, V. and Ilić, B. (2010) Implikacije novog koncep
ta Preduzeće 2.0 na savremeni menadžment, Tehnika – Menadžment, 60(4),
p. 1-5.
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заснован на закону великих бројева. Сва досадашња иску
ства са партиципативним алатима и технологијама као што
су вики, блог и форум указују на то да је број оних који ак
тивно исказују мишљење и став веома мали у односу на
укупну заједницу. Слична искуства налазимо и у сачуваним
сведочењима античких писаца, који указују да право да се
обрате свима на скупштини, из различитих разлога, пре све
га психолошких, користи само мали број присутних који мо
гу да произведу квалитетан садржај који би пренели.   
Непосредна демократија као идеал анархизма двадесетог
века15 само привидно чини одговарајућу замену представ
ничког система какав данас имамо. Било да гласају непо
средно или да делегирају одговорност одлучивања, грађани
у оба модела не учествују у мери у којој је то потребно да
би се гарантовала суштина демократских механизама, какви
су били актуелни у античком полису. Само постојање зајед
нице економски независних, слободних појединаца, који ак
тивним учешћем у размени мишљења по питањима важним
за заједницу, стичу искуство и квалификацију за одлучива
ње о питањима важним за заједницу, представља гаранцију
успостављања система који се темељи на вредностима ан
тичког полиса. Савремене информационе и комуникационе
технологије данас омогућавају креирање оваквих виртуел
них заједница, а на примерима постојећих виртуелних зајед
ница размотрићемо шта их дели и које особине оне већ по
примају у односу на овако замишљене виртуелне заједнице.
Технолошка ограничења, каква срећемо у референцираном
делу Р. П. Волфа (R.P Wolff)16 осликавају могућност да се у
периоду седме деценије двадесетог века теоријски омогу
ћи гласање свих грађана велике државе каква је САД, али
и немогућност да ови грађани активно учествују у размени
мишљења пре гласања. Технологија телевизије је у то вре
ме омогућавала да мишљење само малог броја људи буде
доступно свима, ситуац
 ија коју бисмо могли упоредити са
аристократским уређењем раног период историјске антич
ке Грчке, када су само они рођени у „правим’’ породицама
могли да говоре на скупштини свих грађана. Тек увођење
принципа исономије, могућности свих да се обрате заједни
ци, тј. питање службеника „Ко жели да говори?’’ којим је по
чињала скупштина у античкој Атини, ствара основу за ефек
тивну демократију у којој се право да сви гласају темељи у
обавези свих да учествују и следственој квалификованости
свих да одлучују о питањима заједнице.
15 Wolff, R. P. (1970) In Defense of Anarchism, University of California Press,
Los Angeles, US.
16 Исто.
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Прва група примера везана за савремене виртуелне заједни
це односи се на разматрање функције уређивања садржаја
које оваква заједница креира, тј. модерације садржаја. Про
фесију модератора, онога ко уређује садржаје које креира
виртуелна заједница, обављају данас у преовлађујућем бро
ју случајева аматери. Они, слично аматерима који су оба
вљали важне друштвене функције у полису, имају генерал
но искуство упућености у питања од важности за заједницу
и посебно искуство учествовања у креирању садржаја на
основу кога могу да успешно и ефикасно обављају овај за
виртуелне заједнице необично важан посао. Поред општих
захтева за уређивањем садржаја, који се углавном дају до
принос у области креирања виртуелне заједнице, као што
су спречавање увредљивих дискурса, праћења и прогањања
појединих корисника (столковања), спречавање урушавања
дијалошке линије подметањем истих садржаја или садржа
ја који нису у вези са темом (троловање) итд, модерација
може ићи и у правцу примене конкретнијих знања у вир
туелним заједницама које су окупљене претежно око једне
теме, као што је на пример процена знања ученика у области
образовања.17 Најчешћи примери виртуелних заједница да
нас су оне које су окупљене око тематских садржаја, какав
је на пример аеронаутика. Основе перципираних вредности
за чланове оваквих заједница данас су троструке: интелек
туалне вредности која се односи на креиране садржаје и
њихов квалитет, друштвене вредности које се односе на мо
гућност успостављања друштвених веза и најзад културне
вредности које се односе на могућност креирања културе
заједнице којом управљају њени чланови.18 Видимо да по
стојеће основе виртуелних заједница чине добар почетак на
путу изградње заједница које би имале још више развије
не карактеристике сличне заједницама периода антике. Као
нарочито важне издвајамо културне вредности које носе
савремене виртуелне заједнице, јер оне пружају основу за
развој самосталних, самосвојних, самоуправљивих целина,
баш онаквих какви су били градови државе античке Грч
ке. Тренутно доступне технологије омогућавају да се дру
штвене вредности заједнице продубе и прошире до нивоа
постојања етоса заједништва, нивоа на коме је вечни живот
обезбеђен у заједничком сећању заједнице на врховни идеал
коме теже њени чланови. Интелектуалне вредности вирту
елних заједица, примарни разлог њиховог постојања данас
17 Von Konsky, B., Watkins, A. and Broad ley, T. (2012) Developing a Modera
tion Community of Practice, In ascilite Conference (Vol. 2012, No. 1).
18 Seraj, M. (2012) We create, we connect, we respect, therefore we are: intel
lectual, social, and cultural value in online communities, Jour nal of Interac
tive Marketing, 26(4), pp. 209-222.
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представља основу за њихово стварање, а имајући у виду
готово свакодневни раст удела услужних, претежно инфор
мационих делатности, у свим привредама света, није тешко
претпоставити да заједнице овог типа могу лако прерасти и
у пословне јединице или могу у свом окриљу подстаћи или
дозволити развој више пословних јединица које би онда чи
ниле и реалну базу за опстанак заједнице. Модерација као
важан задатак за настанак и опстанак савремених виртуел
них заједница посао је који данас претежно обављају амате
ри који покренути различитим мотивацијама, од оних које
се тичу личног доказивања па све до партикуларнијих, ка
ква је на пример мотивација љубав према омиљеном спорт
ском клубу.19  Процес учења важан за квалитетно обављање
посла модерације у многим аспектима подсећа на процес
учења какав је постојао у заједницама античких полиса у
којима су грађани учили о пословима важним за њихову за
једницу, оним што бисмо ми данас назвали јавним посло
вима.20 Могли бисмо рећи да је процес учења о модерацији,
тј. уређивању садржаја које креира заједница, тј. уређивању
заједнице, јер у виртуелним заједницама садржај које оне
креирају представља веома важан аспект, ако не и есенцију
заједнице, посебно имајући у виду већ изнето запажање да
глобални раст услужног сектора у свим привредама и сва
кодневни пораст значаја информационих индустрија пружа
добру основу за стварање економске основе виртуелних за
једница на бази садржаја које оне креирају, од пресудне ва
жности за развитак и опстанак виртуелних заједница и њи
хову трансформацију у више повезане, виртуелне заједнице
са више обавеза и права за чланове. Стога експерименте са
аутоматским, тј. машинским модерирањем садржаја,21 треба
схватити пре свега као покушај да се креира један помоћни
алат који ће омогућити модераторима људима да аутомати
зују део интелектуалног посла модерирања, а кључну улогу
модерирања за процес учења прихватити као суштину овог
сложеног процеса.22

19 Alonso, A. D. and O’Shea, M. (2012) Moderating virtual sport consumer fo
rums: exploring the role of the volunteer moderator, International Journal of
Networking and Virtual Organisations, 11(2), pp. 173-187.
20 Arnt, A. and Zilberstein, S. (2003) Learning to perform moderation in online
forums, In Web Intelligence, 2003. WI 2003, Proceed ings. IEEE/WIC Inter
national Conference on IEEE, pp. 637-641.
21 Delort, J.,Y., Bavani A. and Paris, C. (2011) Automatic Moderation of Onli
ne Discussion Sites, Internation al Journal of Electronic Commerce, 15 (3),
рр. 9-30.
22 Salmon, G. (2003) E-moderating: The key to teaching and learning online,
Routledge.
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Још један пример виртуелних заједница које неким каракте
ристикама остављају могућност да би могле да еволуирају у
заједнице које би подсећале на оне из периода античке Грч
ке су виртуелне тржнице. Тржница – агора, која у античкој
Грчкој са појавом новца мења палату у смислу да постаје
центар друштвене моћи, комплексан је феномен јер укључу
је за цивилизацију важне елементе размене добара, размене
информација о добрима и свим аспектима везаним за људе
који је производе, географским пределима из којих потичу,
технологијама које се користе у њиховој производњи итд.
Стога тржница постаје место размене информација широ
ког опсега тема и самим тим креирања мишљења о широком
опсегу тема, што представља крајњи извор моћи у друштву
опредељеном да избором сваког појединца, заснованом на
мишљењу о датој теми, доноси одлуке о свим стварима од
важности за заједницу. Данас дигиталне технологије омо
гућавају креирање тржница великих димензија по броју
учесника, роби и информацијама које се размењују и гео
графском пространству које покривају.23 Овакве виртуелне
тржнице стварају основу за креирање заједница које би мо
гле да подразумевају велики степен ангажованости члано
ва, релативно висок степен аматеризма, и многе друге одли
ке које би их приближиле узорима какве налазимо у појму
агора из периода антике.
Неке виртуелне заједнице су окупљене око теме подршке
својим члановима да превладају проблеме изазване боле
стима зависности или да модификују своје понашање које
из других разлога се доживљава као друштвено неприхва
тљиво или непожељно.24 Овакве заједнице постављају осно
ву за чврсте везе међу својим члановима, али имају мали
потенцијал креирања садржаја који су занимљиви за шире
слојеве друштва. На основу овог примера можемо закључи
ти да је за креир ање заједнице која би имала балансиран од
нос културних, интелектуалних и друштвених вредности за
своје чланове потребно је развити шири опсег заједничких
интересовања чланова, тј. јаку базу интелектуланих вред
нсоти, коју би пратио одговарајући ниво друштвених вред
ности тј. снаге повезаности чланова заједнице. Овде две
линије на којима се групишу елементи важности заједнице
за појединачног члана развијане паралелно могле би да до
веду до креирања виртуелне заједнице са високим нивоима
23 Zinkhan, G. M. (2005) The marketplace, emerging technology and marketing
theory, Marketing Theory 5 (1), pp. 105–115.
24 Stommel, W. and Koole, T. (2010) The online support group as a community:
A micro-analysis of the interaction with a new member, Discourse Studies,
12(3), pp. 357-378.
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међусобних друштвених веза међу члановима и истовреме
но високим степеном интересовања за широк опсег тема, у
идеалном случају за интересовање и ангажовање и бављење
свим темема које имају важност за заједницу. Трећа, прет
ходно поменута линија која носи квалитет за чланове зајед
нице, аутономна, самоуправна култура заједнице обавезни
је део који мора да испрати развој претходно поменута два
дела, интелектуалног и друштвеног квалитета који носи за
једница, јер само обједињени у дистинктној култури, само
одрживи на бази аутономног, самосталног управљања ови
квалитети могу расти у описаном жељеном правцу. За раз
вој интелектуалних квалитета заједнице занимљив је при
мер како креативне индустрије користе постојеће виртуелне
заједнице како би подстакле иновативност.25 Организације
које су део креативне индустрије користе три метода да би
подстакли иновативност у виртуелним заједницама и да би
користили плодове те иновативности: чине границе своје
организације пропусним, тј. постају део заједнице, отварају
могућности за чланове заједнице да учествују у изменама
производа и услуга, тј. бришу разлике између чланова орга
низације и заједнице у пословном смислу и најзад редукују
своја ауторска и сродна права на иновиране услуге и про
изводе тј. чине их готово резултатима рада заједнице који у
крајњој инстанци и припадају заједници, тј. у овом случају
конгломерату организације и заједнице. Овај пример на леп
начин показује како је могуће креирати екнономске осно
ве одрживости и што је најважније економске независности
виртуелне заједнице. Иновације се данас са правом дефи
нишу као срж модерне привреде, па није тешко закључи
ти о значају који виртуелне заједнице могу да у будућности
преузму у привредама рзвијених земаља.
На крају, да бисмо још једном подвукли важност паралелног
и равномерног развоја садржаја заједнице, интерних веза
које повезују њене чланове и начина на који заједница сама
собом управља наводимо као илустрацију још један пример
истраживања савремених виртуелних заједница. У питању
су виртуелне заједнице знања, специфичне заједнице оку
пљене око стручних знања за која чланови имају интереса.
Показано је26 да су овакве заједнице успешне ако успешно
делују у четири области: квалитет информација које се
25 Parmentier, G. and Mangematin, V. (2013) Orchestrating innovation with
user communities in the creative industries, Technological Forecasting and
Social Change.
26 Lin, H., Fan, W. and Zhang, Z. (2009) A qualitative study of Web-based
knowledge communities: examining success factors, International Journal
of e-Collaboration (IJeC), 5(3), pp. 39-57.
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креирају, квалитет система који чини њихову основу, упра
вљање заједницом и оријентисаност заједнице ка дељењу
ресурса. Препознајемо важне, већ поменуте карактеристи
ке, пре свих интелектуалне квалитете које заједница носи за
чланове у облику квалитета информација које заједница за
једнички креира. Затим специфично, јасније дефинисан об
лик управљања заједницом као важан аспект за њен успех и
најзад у особини дељења ресурса видимо специфичан начин
изградње међусобних односа у заједници, у контексту зајед
нице чији је фокус интересовања на уско стручној тематици,
где можда нема места за суптилније технике ојачавања ве
за међу њеним члановима. Техничка основа која чини базу
за постојање заједнице свакако је елемент који доприноси
њеном успеху и који, ма како тривијално деловао на први
поглед, треба да заокупи пажњу свих који истражују вир
туелне заједнице и могућности њихове еволуције и развоја.

Закључак – повратак истог?
Постојање западне цивилизације, какво данас познајемо,
кроз свеприсутност њених елемената у готово сваком дру
штву широм планете није и гарант њеног трајања, а оно што
нам данас изгледа као датост, свакако може бити брзо про
мењено, довољно је имати историјску перспективу да стање
какво данас траје представља само мали део укупног иску
ства човечанства, које је преовлађујући део времена провело
живећи у друштвима која су се темељила на принципима
дијеметрално супротним онима која чине основе Западне
цивилизације.27 Стога, уколико желимо да сачувамо и уна
предимо у хуманистички позитивном правцу оно што нам
се можда данас чини као недовољно добро, несавршено, али
истовремено задато, морамо проучавати историјат настан
ка и могућности промена, које свакако постоје. Јер основе
западне цивилизације изграђене су прихватањем одређеног
скупа идеја, па се на тај начин, прихватањем идеја, може,
та цивилизација и модификовати и унапредити. Идеје, ве
зане за примену дигиталних технологија у циљу креирања
заједница које би својом суштином подсећале на заједнице
из доба полиса античке Грчке које су изложене у раду на
фундаменталном нивоу, захтевају свакако разраду, дораду и
сваку врсту накнадног промишљања. Али њихово прихвата
ње у изворном облику, а то је да дигиталне технологије могу
да нам помогну да заједнице какве су постојале у полису и
које су тада бројале око пет хиљада људи28 креирамо данас
27 Kagan, D. and Kagan, F. W. (2001) While America Sleeps: Self-Delusion,
Military Weakness, and the Threat to Peace Today, Macmillan.
28 Plato (1955) The Dialogues of Plato, Chicago: Encyclopaed ia Britannica.
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и да броје десетине, стотине хиљада, па и милионе члано
ва, представља одлуку коју треба размотрити на основу ин
формисаног увида у предности и мане које овакве заједни
це пружају за хуманистички позитивно унапређење света у
коме живимо.
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Abstract
This analysis covers certain aspects of the development of Western
culture from its beginnings in Ancient Greece to the contemporary
tendencies expressed through digital technologies. The authors
point out the possibilities, which are arising from ubiquitous use
of modern digital technologies, for modification of contemporary
Western culture framework and its adaptation to the now suppressed
traditions inherited from the ancient times. The important aspects of
development that had crucially defined the phenomenon of the Greek
polis and set up permanent foundations of the Western culture are
identified. Also, similarities and differences are discussed, along with
the social innovations brought about by the widespread use of Web 2.0
technologies at the beginning of the 21st century. We have specifically
analysed the processes of creation and functioning of a community and
compared values based on which the Greek polis functioned with the
values of today’s virtual communities. The phenomena of the feelings
of belonging, mass participation, influence of the community on an
individual and the importance of amateurism are explained as they
originally appeared in the framework of polis. Finally, the potentials
of revival of these phenomena are analysed in the context of the
widespread use of digital technologies today.
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ДВОР У САВАМАЛИ – 
ТЕМЕЉ СРПСКОГ 
БЕОГ РАДА ИЗВАН ШАНЦА
Сажетак: Рад прати конституисање државно – дворског ансам
бла у Савамали као једног од визионарских подухвата кнеза Мило
ша у време када је Београд тек требало да се избори за ранг српске
престонице и ступи на прилично нелагодан пут урбане револуције.
Стојимо на добро познатим становиштима да двор представља
не само пребивалиште владара, већ истовремено и институцију
власти. Кнез Милош је веома рано спознао важност успешно по
зиционираног и обликованог владарског седишта. С тим у вези, од
самог ступања на власт отпочиње експанзивну политичку борбу
за претварање Беог рада у престоницу. На том нимало лагодном
путу испуњеном бројним наглим обртима и изменама првобитних
планова, Дворски ансамбл у Савамали маркирао је успон влада
ра, државе и српског народа. Уједно, кнежева одлука о изград
њи државно-дворског ансамбла у Савамали, спровођена уистину
уз много недаћа и отпора, показаће се као судбинска одредница
урбане трансформације Београда у модеран европски град.
Кључне речи: двор, престоница, Савамала, кнез Милош, урбаниза
ција Беог рада, владарскa резиденција

Одабир и утврђивање престонице, као рефлекс и афирмаци
ја политичког тела владара1, одувек је представљало једно
од кључних политичких питања. Током већег дела трајања
прве владавине кнеза Милоша Обреновића, у периоду од
1 За теор ијски систем о два владарева тела видети: Kantorowicz, E. H.
(1997) The King’s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology,
Princeton: Princeton University Press.
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1818. до 1839. године, престоница Кнежевине, где су били
смештени сви високи органи државне власти, војне упра
ве и седиште црквеног поглавара, био је Крагујевац.2 По
литички, национални и династички пут кнежевине Србије,
оличен територијалном експанзијом, стицањем аутономије
и конкретним државно – правним гаранцијама на концу тре
ће деценије века и видљивијим присуством српског влада
ра у оквирима политичке свакодневице, захтевао је нужно
дефинисање нове престонице која ће адекватно одговорити
новим захтевима историјског тренутка.
Још у несигурним условима послеустаничких година, сход
но политичким потребама контроле тек ослобођених тери
торија и нужној омнипрезентности владара, кнез Милош је
изградио и дефинисао паралелне центре моћи у Пожарев
цу3, Шапцу4 и Чачку5. Ипак, за младу кнежевину која је тек
требало да стаса и умрежи се са светом, београдско подручје
је било од прворазредног значаја.
Већ у првим послеустаничким годинама кнез је, упркос
неспокојним условима и одвећ компликованој сарадњи са
беог радским везиром Марашли – Али Пашом (Maraşlı Ali
Paşa), успео да најпре усмено и привремено, а најпосле и
трајно, запоседне простор који се пружао од Варош капије
до Топчидерског друма.6 Кнез Милош је на овом простору,
тачније падини према Сави код старе цркве, започео про
цес груписања првих државних и јавних здања оличених
у Господарском конаку, те здањима Народне канцеларије
и Митрополије. Овај простор функицонисао је као двор
ска економија са баштама и воћњацима прве кнежеве бео
градске резиденције.7 Господарски конак налазио се унутар
2 Марковић, Р. (1938) Питање престонице у Србији кнеза Милоша, Бео
град: Штампарија Драг. Поповића, стр. 22-27. О двору кнеза Милоша у
Крагујевцу видети: Митровић, К. Двор кнеза Милоша Обреновића у:
Приватни живот код Срба у XIX веку приредили Столић, А. и Макуље
вић, Н. (2006), Београд: Клио, стр. 261-301.
3 Лазић, М. Црква и двор у Пожаревцу као идеолошки центри владарске
репрезентације кнеза Милоша, у: Viminacium Зборник радова Народног
музеја у Пожаревцу бр. 16, приредио Ђорђевић, М. (2011), Пожаревац:
Народни музеј, стр.135-167.
4 Здравковић, И. М. (1953-54) Конаци кнез Милошеве Србије, Гласник
Етнографског института Српске академије наук а књ. 2-3, Београд:
Етнографски институт САН, стр. 422-423.
5 Здравковић, И. М. (1951) Господар Јованов конак у Чачку, Музеји 6,
Београд, стр. 124-127.
6 Марковић, Р. нав. дело, стр. 17-22;  Macura, V. (1984) Čaršija i gradski
centar: razvoj središta varoši i grada Srbije XIX i prve polovine XX veka,
Niš: Gradina; Kragujevac: Svjetlost, str. 35.  
7 Вујић, Ј. (1902) Путешествије по Сербији II, Београд: Српска књижевна
задруга, стр. 42.
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Вароши опасане шанцем код Варош-капије, на углу некада
шњих улица Богојављенске (данас Кнеза Симе Марковића)
и Краља Петра, на месту здања данашње Патријаршије, a
наспрам прочеља старе српске цркве.8 Охрабрен плодним
упорним дипломатским напорима и смишљеним политич
ким потезима који су резултовали потписивањем Акерман
ске конвенције 1826. и склапањам Једеренског мира 1829.
године, у атмосфери очекиваног испуњења обавеза које је
Порта морала извршити спрам новонасталног аутономног
статуса Србије у оквирима Османског царства, кнез Милош
је у јуну месецу 1829. године отпочео изградњу свог новог
двора у Београду, на суседном плацу у непосредној близи
ни Господарског конака.9 Простор недвосмислено османске
вароши се постепено али засигурно почео мењати и то су
штински, како идејно, тако и материјално, јер поред гради
тељских активности иницираних од стране кнеза Милоша,
имућни трговци и занатлије подизали су репрезентативна
резиденцијална здања, творећи један сасвим нови Београд.
Ипак, близина турских гарнизона и спорост у поступку исе
љења турског цивилног и војног становништва, захтевала је
устројавање новог средишта у односу на Варош капију.
Оснивање дворског комплекса у Београду било је иницира
но снажним убеђењем да је преузимање потпуне контроле и
доминација над Београдом на дохват руке што је следстве
но требало манифестовати репрезентативном палатом првог
кнеза слободне Србије. Важну улогу у легитимисању монар
хијске власти у Србији, поред прокламованог Хатишерифа,
имала је и посебно издата царска диплома тзв. султански
Берат којим је Порта кнезу Милошу Обреновићу препусти
ла самосталну управу Кнежевином и потврдила наследно
кнежевско достојанство по принципу примогенитуре чиме
је Србија озваничена као наследна монархија под султано
вим сизеренством.10 Паралелно са успостављањем недво
смисленог државно – правног основа Кнежевине Србије и
8 Вујовић, Б. (1986) Уметност обновљене Србије 1791-1848, Београд:
Просвета : Републички завод за заштиту споменика културе, стр. 128.
9 Петровић, М. (1901) Финансије и установе обновљене Србије до 1842
до 1842. 1- С једним погледом на ранији историски развој финансиског
уређења у Србији, Београд: Државна штампарија Краљевине Србије,
стр. 422-427; Петровић, М. С. (1930) Београд пре сто година, Беoград:
Графички институт Народна мисао, стр. 94. О питањима које је Порта
требало да реши по основама Акерманске конвенције и Једренског ми
ра, као и o току дипломатских активности кнеза Милоша у циљу регу
лисања политичког статуса Кнежевине Србије видети: Јакшић, Г. (1927)
Европа и васкрс Србије (1804 – 1834), Београд: Народна мисао, стр. 413415; Љушић, Р. (2004) Кнежевина Србија (1830-1839), Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства, стр. 1-20.
10 Исто, стр. 11.
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гаранцијама да се Срби могу национално и културно раз
вијати у оквирима Османске царевине које су дефинисане
одредбама Хатишерифа 1830. године, реаф
 ирмисано je пи
тање позиционирања нове престонице и кнежеве отворене
жеље за њеним потпуним измештањем у Београд.11
Крагујевац је упркос сигурности и разрађеном деценијском
систему спровођења власти, тада увелико био тесан спрам
нових прилика. Све већа флуктуац
 ија чиновника усложње
ног државног апарата и посетилаца двора, указивала је уве
лико на многе недостатке Крагујевца као престоног места.
Тешко доступна периферна позиција, лоша и застарела пут
на мрежа, нехигијенски услови, мањак стамбеног простора
и недостатак воде као важног привредног и животног ре
сурса, иницирали су озбиљније активности кнеза Милоша
по питањима избора позиције и изгледа нове престонице.12
У овом периоду, упадљива је интензивна покретљивост кне
за Милоша по Србији и изградња мањих владарских кона
чишта намењених његовим краћим боравцима, углавном
током летњeг периода. У ту сврху подигнути су кнежеви
конаци са пратећим амамима у Свилајнцу, Кладову, Бресто
вачкој и Соко бањи.13 Овде треба скренути пажњу да је ши
рокој омнипрезентности владара у ово доба, доприносила
репрезентативност и симболична улога резиденција његове
браће, конака господара Јеврема у Шапцу и Ваљеву и ко
нака господара Јована у Чачку и Брусници.14 Озбиљан про
тивкандидат Београду за званично кнез Милошево седиште,
представљало је Смедерево, али је привлачном снагом свога
положаја, политичким, економским и симболичким знача
јем, Београд био неупоредив без обзира на све спорне окол
ности и временски исцрпљујуће процесе разрешења про
блема око његовог потпуног задобијања.15
У вези са поментум околностима несигурне атмосфере
узроковане близином цивилног и војног присуства осман
ског живља, морало се одустати од првобитне идеје да Нови
конак постане званична кнежева резиденција и беог радски
11 Марковић, Р. нав. дело, стр. 37-45.
12 Исто, стр. 37-39.
13 Несторовић, Б. (2006) Архитектура Србије у XIX веку, Београд: Art
press, стр. 52-53; Здравковић, И. М. (1952) Споменици културе у Бре
стовачкој бањи, Гласник Етнографског института Српске академије
наука књ. I/1-2, Београд: Етнографски институт САН, стр. 436-438.
14 Исто.
15 Марковић, Р. нав. дело, стр. 38. Забележено је да је кнез Милош у пе
риоду 1827–1833. године у Смедереву купио виноград и изградио вин
ски подрум са кућом. Цветковић, С. (2008) Вила династије Обреновић у
Смедереву, Смедерево: Музеј, стр. 11, 14, 23-24, 43-47.
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двор кнеза Милоша. Идеја о планском оснивању српског
Београда изван шанца која ће се реализовати током четвр
те деценије деветнаестог века, иницирана је већ крајем два
десетих година истог века. Упркос опструкцијама и пови
шеном степену неповерења, процес повратка хришћанског
становништва у Београд узима маха и на Савској падини
настаје животворна српска варош. На постепеном и стр
пљиво очекиваном путу устоличења у Београду, захваљују
ћи дипломатском умећу преговарања, кнез Милош је веома
рано испословао усменом погодбом, од беог радског везира
себи на послугу предварошки простор Београда изван шанца
тзв. Савамалу.16 Подручје Савамале обухватало је широки
појас савског приобаља омрежен данашњим улицама Кра
љице Наталије, Ломином, Гаврила Принципа,  Балканском,
Сарајевском и Кнеза Милоша.17 Податак који нам је оставио
Јоак им Вујић сведочи да је године 1826. Савамала била кнез
Милошев спахилук са воћњацима и њивама и да је бројала
преко стотину домова, бројне механе и занатске радње.18
Визија о државном и административном центру на просто
ру Савамале, зачета је припремним радовима на изградњи
кнежевог дворца у августу месецу 1829. године.19 Амбици
озни подухват изградње захтевао је обимне предрадње на
припреми лошег терена, проналажењу школованих архите
ката и дефинисању јасних програмско-пројектних елемена
та будуће грађевине. Додатна отежавајућа околност која је
знатно успорила изградњу јесте дипломатски скандал који
је избио између београдског везира Веџи – Махмут паше
(Mahmud Paşa)  и кнеза Милоша када је везир захтевао да
се рад у Савамали обустави у јеку набавке грађевинског ма
теријала из Арада и Сегедина.20 Очигледно самопоуздање и
манифестацију моћи кнез испољава својим готово дрским
коментаром да везир београдски непрестано нешто булазни
противу нашег грађења у Савамали поводом приговора бео
16 Марковић, Р. нав. дело, стр. 7-22; Б. Перуничић, Београдски суд 18191839, Београд: Историјски архив Београда, стр. 13.
17 Вујић, Ј. нав. дело, стр.  224 -225; Шкаламера, Ж. (1971) Београдска Но
ва Доња варош у XVIII веку, Годишњак града Београда књ. 18, стр. 69.
Детаљније о потезу Савамале видети у: Ротер, М. Проблеми заштите и
ревитализације дела Карађорђеве улице у Беог раду, на потезу Савског
пристаништа, специјалистички рад одбрањен на постдипломским сту
дијама из заштите, ревитализације и проучавања градитељског наслеђа,
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Београд.
18 Вујић, Ј. нав. дело, стр. 41. То потврђује и Бартоломео Куниберт (Bar
tolomeo Cuniberti) неколико година касније; Куниберт, Б. (1901) Српски
устанак и прва владавина Милоша Обреновића (1804-1850), Београд :
Штампарија Д. Димитријевића, стр. 362.
19 Петровић, М. С. нав. дело, стр. 94.
20 Марковић, Р. нав. дело, стр. 40-41; Љушић, Р. нав. дело, стр. 198.
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градског паше због подизања ансамбла државних здања без
дозволе Цариграда, што је видна метафора ојачане Милоше
ве власти у Београду. 21 Имајући све наведено на уму, може
мо констатовати да конкретна изградња дворског комплекса
отпочиње спровођењем судбинске одлуке о исељењу Сава
малаца на Палилулу 1835. године и ангажовањем Антона
Шулца (Anton Schultz) и Атанасија Николића на пословима
премеравања савамалског терена.22
Благо заталасана конфигурација падине и растерећена пози
ција изван шанца, болној метафори круте туђинске власти и
вишедеценијског кулука23, природно је наметнула Савамалу
као срце савременог града. Показаће се да је кнежева одлу
ка, мада сурово спровођена уз велико негодовање становни
ка који су се невољно и под присилом морали одатле исели
ти, судбински утицала на урбану трансформацију Београда
у модеран европски град.24 Свакако да је безбедност и дис
танца од жаришних упоришта турских власти представљала
важан фактор приликом одлуке да кнез себи почне зидати
резиденцију изван шанца, даље од варошкапијског језгра.
Међутим, овде се мора узети у обзир и битна компонента
помне планерске активности и посебне владарске бриге за
положеније места средишта новог Београда којим је наго
вештена амбициозна кнежева градоуређивачка визија,25 а у
чијој основи лежи манифестација новонастале призна
те моћи у оквиру кључног историјског тренутка извоје
ване слободе, пуне унутрашње самоуправе и кнежевског
суверенитета.26
21 Коларић, М. (1967) Класицизам код Срба, књ. 2 Грађевинарство,
Београд: Просвета, стр. 274.
22 Перуничић, Б. нав. дело, стр. 780. За потребе израде државних зграда
у Савамали најпре је био позван искусан грађевинар Јозеф Фелбер (Jo
zef Felber) из Земуна, али је он одбио рад на овом пројекту; Несторовић,
Б. нав. дело, стр. 67.
23 Одијум који је изазивао шанац међу српским живљем у Београду тога
времена речито бележи Анастас Јовановић у својим аутобиографским
белешкама Никић, Љ. (1956) Аутобиографија Анастаса Јовановића, Го
дишњак града Београда књ. 3, стр. 394.
24 Максимовић, Б. (1983) Идеје и стварност урбанизма Београда 18301941, Београд: Завод за заштиту споменика културе града, стр. 8–10. О
немилосрдној политици исељавања простора Савамале у: Куниберт, Б.
нав. дело, стр. 362-364.
25 Bogunović, S. G. (2005) Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX
veka I: arhitektura, Beograd: Beogradska knjiga, str. 346.
26 Докаквих је детаља кнез улазио када је реч о изградњи будућих палата
(резиденције и зграде Совјета) сведочи и преписка у вези са преговори
ма које је Тома Вучић – Перишић водио са мајстором из Земуна: ...Но
пре свега потребно ми је да би благоволили казати му какову пропорцију
зданија ова мораду имати, на Покој, Глагол или управо, да по форми коју
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Завидан степен кнежеве пажње и вишемислени ангажман
усмерен ка регулацији овог дела вароши по правилном ор
тогоналном растеру и живо интересовање за неимарска пи
тања у вези са положајем, концепцијом, изградњом и опре
мањем државних здања на европски начин сведочи о очи
гледном продору европског кода урбаности у дотадашњу
оријентално-балканску варош.27   
Од интереса за наше истраживање јесте податак да су го
дину 1833. обележили интензивни преговори са земунским
и панчевачким градитељима, а потом и са бечким архитек
тима за зидање новог кнежевог дворцa, али да је локација
тог здања остављана недефинисана или је мењана будући
да се кнез двоумио.28 Неприлике у Београду су, видели смо,
биле велике, али је атрактиван и стратешки битан положај
био одвећ привлачан и тешко замењив било којим другим
градом у Кнежевини. Крагујевац је и даље функционисао
као разрађена престоница, али су искуство новог, политич
ки преображај и посебно елан подстакнут Хатишерифом из
1833. године,  налагали другу врсту урбане реалности. Сме
дерево је, као што је већ горе поменуто, било високо коти
рано и озбиљно се разматрало за нову престоницу. Препи
ске са Алексом Симићем, саветником по питањима државне
градње поводом изградње кнежеве резиденције у Смедереву
из 1833. године и сачувани планови непознатог градитеља
хабзбуршке провенијенције за дворац у Крагујевцу, откри
вају нам да је Милош имао озбиљну намеру да сазида мо
дерну резиденцију у класицистичком руху, без обзира на
локацију.29
Поводом зидања нове резиденције, Кнез Милош се одлучује
за раскид са дотадашњим архитектонско-просторним скло
пом по угледу на властеоске дворце и спахијске летњиковце
на оближњим војвођанским мајурима под управом Хабзбур
шке монархије и румунским кнежевским велепоседима где
одобрите сачини План и Процјену како једног тако и другог зданија...
АС КК VI 569
27 АС, КК VI 569; Више о европским урбанистичким продорима у: Ко
ларић, М. нав. дело, стр. 225-334; Максимовић, Б. нав. дело, Вујовић,
Б. нав. дело, стр. 144-152; Максимовић, Б. Борба за очување Абаџиске
чаршије као привредног елемента новог Београда ван шанца, Годишњак
града Београда II, Београд 1955, стр. 237 – 246.
28 АС, КК XVII 62, Несторовић, Б. нав. дело, стр. 67-68;  Коларић, М. нав.
дело, стр. 225–226.
29 Исто; О улози месту неокласицистичке архитектуре видети још и: Ма
куљевић, Н. (2006) Уметност и национална идеја у XIX веку, Београд:
Завод за уџбенике и наставна средства, стр. 201-202; Ђурђевић, М. и Ка
дијевић, А. (1991-1992) Симетрија у новијој српској архитектури, Збор
ник за ликовне уметности Матице српске 27/28, Нови Сад, стр. 4.
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ће се још дуго осећати утицај класицистички обликованих
европских владарских палата у разумљиво скромнијој вари
јанти. Велепоседници имања на подручју Војводине који су
махом живели у Будимпешти и Бечу, подстакнути урбанијал
ним реформама Марије Терезије (Maria Theresia) и Јозефa II
(Joseph II) куповали су царске државне поседе на јавним ли
цитацијама добара Дворске коморе.30 Куповина имања била
је услов за стицање племићке титуле, па отуда не изненађу
је конкурентно подизање репрезентативних грађевина овог
типа међу истакнутим појединцима. Кнез Милош је 1833.
године купио два велика племићка имања у Влашкој где су
кнежеви имали исти политичко-правни положај и то је до
датно утицало на инкорпорирање ове концепције дворског
комплекса у нашој средини.31 Велики број ових грађевина
које су настале крајем осамнаестог и током прве половине
деветанестог века носе одлике зрелог класицизма са симе
тријом као основним естетским принципом који производи
пропорционално складну и хармоничну композицију.
С тим у вези, за кнежев подухват у Савамали било је нео
пходно пронаћи искусног градитеља. По налогу кнеза Ми
лоша, тадашњи канцеларијски писар Алекса Симић прего
вара у поменутој 1833. години у месецу новембру, преко
банкара Сине у Бечу, тражећи могућег пројектанта за нову
резиденцију кнеза Милоша.32 Таксативно постављена пита
ња са наведеним одговорима дају нам веома занимљив увид
у жељене програмско-пројектне елементе будуће палате.
Преписка између кнеза Милоша и непознатог бечког архи
текте поводом изградње палате у Смедереву33 открива нам
са колико је страсти и озбиљности кнез Милош приступао
бавећи се уопштено говорећи градитељским питањима, па
самим тим и пројектом нове резиденције до најситнијих де
таља. Истовремено, настају и нереализоване идејне скице
фасада непознатог архитекте сачуване у Архиву Србије, а
објављене у књизи Бранка Вујовића34, на којима је остала
30 Поповић, Д. (1963) Срби у Војводини III, Од Темишварског сабора 1790
до Благовештенског сабора 1861, Нови Сад: Матица српска, стр. 7080. О дворцима и летњиковцима на тлу Војводине видети:  Pandžić, А.
(2007) Dvorci Vojvodine, Beograd: Zadužbina Andrejević; Кулић, Б. (2013)
Дворци и летњиковци Војводине, Петроварадин: Покрајински завод за
заштиту споменика културе; Нови Сад: Платонеум.
31 Новаковић, С. (прир.) (1894) Србија у години 1834: Писма грофа Боа ле
Конта де Рињи министру иностраних дела у Паризу о тадашњем стању
у Србији, Споменик Српске краљевске академије XXIV, Београд: Држав
на штампарија Краљевине Србије, стр. 35.
32 АС КК XVII 62; Коларић, М. нав. дело, стр. 225.
33 Исто, стр. 226.
34 Вујовић, Б. нав дело. стр. 144-145.
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белешка да је реч о плановима за кнежеву палату у Крагу
јевцу. Осим што нам остављају драгоцено сведочанство о
градитељским приликама и чињеници да је локација пред
стављала озбиљан изазов и недоумицу код самог наручио
ца, ова документа нам сведоче о свеукупно јасној визији и
жељеној реторици будуће резиденције. Будућа резиденција
недвосмислено је требало да буде формирана као слобод
ностојећа једноспратна палата, смештена у близини реке,
сагледива из далеких перспектива, чистог и сведеног класи
цистичког архитектонског вокабулара. Прилике су свакако
биле далеко од идеалних, али кнез Милош није желео да
се тако лако одрекне своје визије новог државног средишта
у Београду. О томе надахнуто пише Боа ле Конт помињу
ћи у својим писмима кнежево образложење изградње новог
државног средишта у Београду упркос близини топова:
Ја се тиме стављам под београдски топ, али ја се чврсто
уздам, да у наредак тај топ неће смети и неће моћи ништа
против нас. Ако хоћу да имам војске, треба да се настаним
на каквој великој реци, на отвореном месту, да бих ту војску
могао сакупити о мало трошка. Све су друге позиције дуж
Дунава или сувише бреговите, или су изложене поплави. Бе
оград је за нас средишња тачка; то је један од најкраснијих
положаја у погледу војничком, а и у трговачком. Кад не мо
гу да присвојим садашњу варош, онда хоћу да је привучем
себи. Око мога двора створиће се нова варош, и у њој ћу ја
наћи све што ми буде потребно за војску и за наше велике
народне скупштине.35
Одмах потом Боа ле Конт примећује:
Овим кнежевим разлозима ваља додати још један који је
најзнатнији, ма да га он не казује. То је његова жеља да се
стави у додир са Европом, иста она због које се цар руски
настанио у Петрограду, а Мехмед – Алија у Александрији.
Кнез намерава да са што више сјајности сагради своју нову
резиденцију у Београду. Он хоће да дâ мало светлији изглед
своме двору, или боље рећи својој кући, која је до сада била
уређена са свим просто, у складу са обичајима и навикама
српским.36
Већ почетком 1834. године кнез Милош захтева од управник
вароши Цветка Рајовића интензивнију потрагу за архитек
тама високе градитељске обавештености чији је задатак био
да ураде планове за регулацију вароши и поставе темеље

35 Новаковић, С. (прир.), нав. дело.
36 Исто.
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државним здањима и кнежевој резиденицији у Савамали.37
Првобитни преговори са Јоханом Хенгстером (Johann Heng
ster) из Земуна и Францом Добијем (Franz Dobi) из Панчева
нису уродили плодом, па из извора сазнајемо да управник
вароши преко земунског конзула Пантелејмона Хаџи – Сто
илова контактира и позива словачког грађевинског инжење
ра Франца Јанкеа (Franz Jancke) који средином 1834. године
долази у Београд.38 Убрзо за њим пристиже и Прус Франц
Барон Кордон (Franz Baron Kordon), па ће ове стране инже
њере уз Атанасија Николића и Константина Радотића кнез
Милош одмах упослити на пословима изградње мостова,
путева и обезбеђивању приобаља, а посебно на пројекту
регулације и калдрмисању улица Савамале и подизању но
вих управно - административних здања подигнутих у пери
оду од 1835. до 1839. године.39 У склопу управног центра
изграђене су Велика пешадијска касарна, зграда Народног
совјета, кнежева (Велика) пивара и кнежев Дворац, а овде
треба поменути и зграду старе царинарнице тзв. Ђумрукану
на Савском пристаништу, најстаријем примеру суштинске
промене у архитектонској концепцији.40
Почетком 1835. године, начелном регулацијом терена, де
финисана је локација будућег Кнежевог дворца на празном
блоку који формирају данашње улице Кнеза Милоша, Не
мањина, Балканска и Адмирала Гепрата. Након дугих и  ис
црпљујућих преговора, 1. маја 1835. године Франц Доби
пристаје да дође са једним помоћником и изради планове за
будућу кнежеву палату.41 Сматра се да је тај помоћник био
Добијев рођак и ортак Фридрих Адам Кверфелд (Fried rich
Adam Querfeld) са којим ће касније бити ангажован на из
градњи Саборне цркве и хотела „Код јелена.”42 Две неде
ље касније, водећи панчевачки архитекти ступају у службу
код кнеза Милоша на пословима изградње новог двора у

37 АС КК VI 359
38 АС, КК VI 417; Ђурић–Замоло, Д. (1981) Градитељи Београда 18151914, Београд: Музеј града Београда, стр. 52–54.
39 Вујовић, B. нав. дело, стр. 144, 146-147; Несторовић, Б. нав. дело, стр.
68-84.
40 Ђурић – Замоло, Д. нав. дело, стр. 114.
41 АС, КК VI 569; Ротер – Благојевић, М. (1994) Архитектура грађевина
јавних намена изграђених у Београду од 1830. до 1900. године, магистар
ски рад, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Београд, стр.
102-103.
42 О плодном опусу водеће градитељске дружине из Панчева видети: Бо
жиновић, В. (2011) Прилог проучавању историје и архитектуре бео
градског хотела „Код јелена”, Годишњак града Београда LVIII, Београд,
стр. 54-56 .
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Савамали и болнице на Палилули.43 Радови на изградњи
двора сачекаће још годину дана, када је, сматра се, незадо
вољни кнез проследио Францу Јанкеу планове на дораду и
преправку. Тек почетком 1837. године ће кнез Милош одо
брити планове за резиденцију у Савамали.44 Због недостатка
података и фрагментарне грађе, немогуће је утврдити про
цес извођења радова, осим чињенице да је и овај процес
пратио низ тешкоћа и да је двор са пропратним помоћним
објектима кухиње, зградом за послугу и амамом, завршен
крајем 1837. године.45
Нагиб терена на савској падини није ишао на руку поди
зању објекта монументалног карактера, али су величина и
положај двора пажљиво бирани у прилог владарској про
паганди, тако да се сигурно могао сагледати са велике уда
љености јужнобанатске равнице. Аранжирани белведерски
карактер положаја дворца у Савамали израз је новог духа
отворености и слободне експанзије града на чијем челу, не
заборављамо, стоји владар.
Није сачувана основа кнежеве палате у Савамали, али се на
основу неколико снимака из ваздуха и скице фасаде може
претпоставити да су архитекти усвојили кнежеву жељу да
дворац има 24 собе.46 Изведена спратна зграда је скоро пра
воугаоне основе са сасвим малим плитко развијеним кри
лима према Балканској, са системом издужених ходника уз

Слика 1 Кнежев дворац у Савамали са делом Финансијског парка,
разгледница у издању Рајковића и Ћуковића (бр. 09 512), 
издата око 1910; Извор: колекција господина Милоша Јуришића
43 Исто.
44 Несторовић, Б. нав. дело, стр. 79.
45 АС, КК VI 974; Коларић, М. нав. дело, стр. 21; Несторовић, Б. нав. де
ло, стр. 80. Мита Петровић наводи да је подизање завршено 30. октобра
1836. године. Петровић, М. нав. дело, стр. 761.
46 Несторовић, Б. нав. дело.
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које се ређају многобројне просторије са  главним улазом у
средишњој осовини.47 (слика 1)
Фасадна платна, сведене пластике и малтерне декорације,
заоденута су класицистичким решењем са правилним рас
поредом прозорских осовина. Приземни појас опонашао
је рустику босажа и ефектно истицао остатак глатког тела
грађевине. Складно пропорционисана, чеона фасада има
наглашену средишњу осу централним ризалитом са лучно
засведеним порталом у приземљу, балконом од кованог гво
жђа на конзолама и дорским пиластрима у средњем пољу, и
напослетку карактеристичним троугаоним тимпаноном који
је додатно маркирао осовину у висини крова. У складу са
концептом владарске идеологије, балкон је унео нову фено
менолошку димензију стања лебдења и страхопоштујућег
дивљења, те постаје неизбежним саставним елементом ре
презентативних спратних здања замењујући вишевековну
доминацију доксата.48
Можемо претпоставити да је балкон маркирао велику све
чану салу где је кнез Михаило 1841. године организовао
први јавни бал у Србији. Опис тог бала даје благу назнаку
репрезентативне унутрашњости овог здања:
На тај величанствени бал били су позвани, поред наших ве
ликодостојника, још и генерали из Панчева и Митровице,
командирендери из Варадина и Темишвара, и многа друга
господа из прека. Поред наше банде свирала је и војничка,
панчевачка и митровачка банда, све наше арије и игре, ко
је су преписане од нашег капелмајстора Шлезингера. Тамо
смо имали прилике први пут да видимо пенушеће се вино,
шампањер, и многа друга страна вина. Тада смо први пут
видели да гору по свећњацима и полилејима, у сали и собама,
миликерцен свеће, које нису нађене ни у једном дућану у Бео
граду, већ су наручене из Беча...49
Основном утиску складне и уравнотежене композиције до
приносили су бочни ризалити и вертикални контрапункт не
прекинутих кордонских и нешто изражајније профилисаних
кровних венаца. Јаки испади хоризонтала вешто су позици
онирали грађевину успостављајући склад фасадног ритма и
стварајући утисак прегледности здања.
47 Вујовић, Б. нав. дело, стр. 147.
48 Балкон се по белешкама историографа по први пут у београдској ар
хитектури појављује на Ђумрукани и Докторовој кули и попут доксата
имао је важну улогу проширивања простора. О томе детаљно видети
у: Bogunović, S. G. (2005) Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX
veka III: pojmovi, Beograd: Beogradska knjiga, str. 1204-1205.
49 Ђорђевић, Д. Ц. (2011) Кроз стари Беог рад, Београд: Службени гласник.
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Савамалски дворац је био смештен на широку платформу
поплочану каменим плочама, а читав комплекс заокружен
је ограђеним парком.50 Препознатљиви визуелни маркер
резиденција великопоседничке аристократије, престижног
друштвеног слоја Европе, био је припадајући, системат
ски организован и високо естетизовани парк контролиса
ног приступа спрам препознатљивих актуелних европских
принципа и образаца вртне уметности.51 Управо по стандар
дима аристократских спахилука у Хабзбуршкој монархији
настаје 1836. године и дворски парк обликован у енглеском
стилу са слободно конципираним вијугавима стазама. Сов(ј)
етски парк, како су га у прво време називали, а потом и Фи
нансијски због усељења Министарства финансија, имао
је ексклузиван карактер, будући да су приступ и право на
шпацир у њему имали искључиво привилеговани чланови
Совјета, министри и државни саветници), заузимао је огра
ђени простор омеђен данашњим улицама Кнеза Милоша,
Немањином, Балканском (изнад Велике пиваре) и Гепра
товом, прилагођавајући се специфичној нагибној пластици
терена.52
Није познато ко је аутор парка, али је сасвим вероватно да је
то могао бити многоструко талентовани Атанасије Николић
који је рано прихватио рецентне стандарде упросторавања и
обликовања дворских вртова европске аристократије, а ко
ји су подразумевали модификовану аранжирану природу са
интерактивним романтично-сентименталним штимунгом
које је крајем осамнаестог века инаугурисао и у својим те
оријским поставкама поставио Кристијан Хиршфелд (Chri
stian Hirschfeld).53 Током своје друге владе, у јулу 1864. годи
не, кнез Михаило је Финансијски парк прогласио народним

50 Несторовић, Б. нав. дело, стр. 80.
51 O традицији дендролошких вртова у нашој средини видети: Озер, А. Ка
менички парк – наша Булоњска шума у:  XVIII столеће: избор из зборни
ка XVIII столеће, прир. Грдинић, Н.  (2012), Нови Сад: Завод за културу
Војводине, стр. 252-254.
52 Милановић, Х. (2006) Паркови Београда, Београд: Демократска стран
ка, Истраживачко-издавачки центар стр. 24-26.
53 О животу и раду Атанасија Николића видети: Николић, А. (2001), Био
графија Атанасија Николића верно својом руком написана, Флогистон
бр. 11, стр. 175-240. Кристијан Хиршфелд је дански проферсор филозо
фије и естетике који је својим делом Теорија вртног дизајна унео нови
не у пејзажно уређење специфичном естетизацијом природе и посебно
утицао на немачке пејзажне архитекте краја осамнаестог и почетка де
ветанестог века када је врт сматран одразом националног идентитета.
О идејама Кристијана Хиршфелда видети: Митровић, К. (2008) Топчи
дер: двор кнеза Милоша Обреновића, Београд: Историјски музеј Србије,
стр.161 (са напоменом 20).

368

ТИЈАНА БОРИЋ
чиме он добија инклузивни и јавни карактер.54 Нешто су
жене површине, парк је постојао све до двадесетих годи
на двадесетог века када је добрим делом разрушен како би
уступио место новим и дозиданим здањима државне управе.
(слика 2)

Слика 2 Кнежев дворац у Савамали, изглед из данашње
Немањине улице са крова здања Министарства саобраћаја,
снимак након 1931. године; Извор: из приватне збирке.

Данашњи парк, смештен на истој локацији, основан је након
Другог светског рата и састоји се од две платформе. Доњи
део уређен је педесетих година по пројекту архитекте Ми
рослава Николића и инжењера Бранислава Прокића, док је
горњи део који се простире уз улицу Кнеза Милоша уређен
1963. године по пројекту архитекте М. Дадића и инжењера
шумарства Владете Ђорђевића.55
У оквиру дворског парка у Савамали, налазила се данас је
дина преостала грађевина некадашњег дворског комплекса,
Амам кнеза Милоша који је подигнут у периоду завршних
радова на Двору, 1837/1838. године, вероватно по плану
Хаџи Неимара Николе Живковића.56 Могуће је да је Хаџи
Никола Живковић истовремено био ангажован на изград
њи помоћних објеката попут пространог здања тик преко
пута Дворца унутар парка, будући да сачувани снимак дво
ришног објекта Дворца у Савамали, носи карактеристичан
54 Милановић, Х. нав. дело.
55 На горњој каскади парка 1963. године постављен је споменик Борису
Кидричу академика вајара Николе Коке Јанковића, да би 2005. уме
сто њега био постављен садашњи споменик кнезу Милошу, реплика
споменика у Такову Петра Убавкића; Исто, стр. 26.
56 Гордић, Г. (1966) Архитектонско наслеђе града Беог рада I, Саопштења
6, Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда, стр. 19.
Амам је реконструисан из рушевина по пројекту Добросава Ст. Павло
вића 1952-1954.
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рукопис претходно изведених београдских Милошевих ко
нака.57 Слично Амаму дозиданом уз Конак кнегиње Љубице
и кнежев је био приватног карактера. Изграђен је као омања
слободностојећа грађевина, али је зарад заштите приватно
сти својим предњим делом био функционално повезан те
расом са оградом и омањим степеништем.58 Милошев амам
је приземна грађевина правоугаоне основе са истуреном
оџаклијом где је позициониран и засведени улаз са приступ
ним платоом од поплочаног камена. Зидан је опеком, али
су и овде у унутрашњости коришћене плоче од луксузног
студеничког мермера. Садржи све саставне елементе амама
- чекаоницу, резервоар за воду, котларницу, купаоницу и од
моришни простор.59 Централни део где је смештен простор
за одмор, засведен је плитком куполом са стакленим кло
буцима који омогућавају обилни продор дневне светлости.
Живописни детаљ представља препознатљиво решен четво
роводни кров који надвишава шестоугаона основа каракте
ристичне калоте.60   
Унутрашња политичка превирања која су резултовала Ми
лошевом абдикацијом јуна месеца 1839. године, осујетила
су планове уређења и кнежевог усељења. С тим вези, упр
кос детљаним припремама у складу са владарском репре
зентацијом, дворац у Савамали никад није постао двор, већ
је по одобрењу кнеза Михаила ова зграда дата на употребу
Министарству финансија и једно време Државном савету.61
Дворски комплекс у Савамали нестао је у ратном вихору,
током бомбардовања 1941. године. Упркос физичком не
станку већине здања која су формирала државни комплекс у
Савамали, зацртана репрезентативна државно-бирократска
квинтесенција инвеститора присутна је и данас у овој зо
ни која је поступно попримила сугерирани дух изградњом
ансамбла здања високе државне и војне управе.62 (слика 3)
57 Овај једноспратни конак који је највероватније био намењен дворским
послужитељима и стражи, срушен је негде пре Другог светског рата,
могуће уочи изградње здања архитекте Гојка Тодића 1939. године у коме
је данас смештен Касациони, Апелациони, Управни и Виши трговин
ски суд у Немањиној 9. У попису државних добара у Београду из 1853.
године наводи се да је у парку до дворца смештено и здање канцелари
је Војног штаба са седам соба и две кухиње; Перуничић, Б. нав. дело,
стр. 274.
58 Павловић, Д. Ст. (1955) Конзерваторско-рестаураторски радови у Бео
граду. Три зграде из времена кнеза Милоша, Годишњак града Беог рада
књ II, Београд: Музеј града Београда, стр. 281.
59 Исто.
60 Bogunović, S. G. nav. delo, str. 1182-1183.
61 Несторовић, Б. нав. дело, стр. 82.
62 О феномену духа у архитектури видети: Кадијевић, А. (2010) Архи
тектура и дух времена, Београд: Грађевинска књига.
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Слика 3 Авионски снимак потеза на коме је формирано државно
средиште у Савамали, авионски снимак од 16. 10. 1930. године;
снимак преузет са портала www.skyscrapercity.com.
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THE PRINCELY PALACE IN SAVAMALA – 
FOUNDING SERBIAN BELGRADE OUTSIDE THE
TRENCH
Abstract
The princely court in Savamala has had an active and powerful role
in constitution and promotion of the dynastic propaganda. With
reference to the dual nature of monarchic government, a princely
court does not exclusively refer to the residence of a ruler, but also
stands for the institution of government that is a carefully chosen and
structured space with the developed mechanism and manifesto of
power. Planning, functioning as well as visual identity of any princely
palace were always direct reflections of the royal image and the very
nature of the actual regime. The palaces of the Serbian rulers changed
abruptly in the 19th century, both in their positions and visual contexts,
court ceremonies and the level of openness to the specific public. Those
changes that have taken place at princely courts reflected the overall
image of historical and social transformation of the Serbian state. In
the early stages of his government, Prince Miloš understood and valued
the power of political propaganda and already in the early 19th century
he started and exerted an expensive public manifesto of power as his
palaces had a crucial role in this important part of political programme.
The choice of Serbian capital represented a key political issue. Prior
to the official recognition of the autonomy and hereditary royal status,
princely palaces were located in safely hidden landscapes in mainland
Serbia. Now, when newly liberated principality was yet to catch up with
the rest of the modern European states, Prince Miloš wanted Belgrade
for its capital. The process of making the state/court complex in the
district of Savamala revealed all the specific features of Belgrade and
its urban development during the first half of the 19th century. Thus,
raising the princely palace in Savamala will prove to be a crucial step in
transformation of Belgrade into a modern European city.
Key words: court, capital, Savamala, prince Milos, urbanization of
Belgrade, ruler’s residence
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ВИСОКООБ РАЗОВАНА 
РОМСКА ЖЕНСКА ЕЛИТА У
ВОЈВОДИНИ СВЕНКЕ САВИЋ
ПРИКАЗ КЊИГЕ СВЕНКЕ САВИЋ 
КАКО ЈЕ МУШКИ РОД ОД ДЕВИЦА, 
ИЗДАВАЧИ: ФУТУРА ПУБЛИКАЦИЈЕ И 
ЖЕНСКЕ СТУДИЈЕ И ИСТРАЖИВАЊА, 
НОВИ САД, 2016.
У овој оригиналној и веома значајној монографији са ду
ховитим насловом Свенка Савић, професорка емерита, об
радила је у пет поглавља на 451 страници свој менторски
рад са сарадницама о високообразованим Ромкињама у
Војводини.
У првом поглављу, које представља теоретску основу овог
интердисциплинарног и интерактивног истраживања, из
ложен је теоретски оквир овог вишегодишњег пројекта. Ту  
су обједињени радови Свенке Савић већ објављени у дома
ћим и страним књигама с почетка 21. века о студенткињама
Ромкињама Универзитета у Новом Саду, из којих се види
ширина проблематике којом се бавила. У овом делу ауторка
се позива на налазе који су прикупљени у различитим соци
олошким, психолошким, лингвистичким, правним, антро
полошким и етнолошким дисциплинама о животу Ромкиња
у бившој југословенској заједници који потврђују суд о ду
плој дискриминацији Ромкиња и о томе да нам ови подаци
помажу да разбијемо предрасуде према њима.
Користан налаз из ових истраживања, посебно из етногр
фаских, јесте да су наше старе Ромкиње, у зависности од
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послова којима су се бавиле и којима су себи избориле
егзистенцију и место у друштву, од ране младости пре
ко зрелог доба до старости, повезане са градским женама
у услугама, размени добара и у неким другим ситуац
 ијама
у којима су неке Ромкиње и неромкиње упућене директно
једна на другу. Без обзира на обострану корист, целокупна
околина није Ромкињама и неромкињама била добронамер
но наклоњена, ни након Другог светског рата, иако су једна
кост и равноправност свих народа и народности у социјали
стичком друштву биле загарантоване законом. Ромкиње и
даље сакупљају секундарне сировине, раде разне сезонске
послове, праве и продају различите предмете (корпе), итд,
а у кућама неромкиња су спремачице и чувају децу. У не
колико истраживања документовано је шта све доприноси
сиромаштву Рома, описани су напори који Роми чине да се
изборе са сиромаштвом, а сиромаштво је разлог за предра
суде већинског народа према њима. Истраживања психолога
и социолога показала су да млади (ученици и студенти) ве
ћинског друштва имају јаке стереотипе и предрасуде према
Ромима, и да нико од њих не раздваја родну од расне дис
криминације. Ови подаци су прикупљени у периоду када се
на југословенском простору воде различити ратови (1992).
Политички контекст игра важну улогу у изражавању дис
танце према другој националној заједници. Рат повећава
дистанцу, а мир је смањује.
Социолошка истраживања су открила да постоји етничка
специфичност Ромкиња у просторно сегрегираним заједни
цама (махале). Конкретан друштвени контекст у коме Ром
киње живе може да потврди хипотезу о етно-класном ста
тусу Рома односно о томе да Ромкиње средњих година чине
стуб одржавања патријархализма јер као такве социјализују
и своје ћерке у том правцу. Из тога се изводи закључак да
је родна дискримнација део патријархалног система ромске
заједнице.
Психолингвистичка истраживања Свенке Савић показују
да студенткиње српске националности Ромкиње описују
као расно другојачије, већина њих уочава да су оне изрази
то дискриминисана група у друштву, ниједна нема пријате
љицу, комшиницу или рођаку која је Ромкиња, итд. Затим,
сећају их се углавном из посредних извора који такође не
гују стереотипе (из филмова и литературе). У асоцијацијама
студенткиња нема ничег из историје Ромкиња, о њиховој зе
мљи порекла, само постоји орнаментика уличног простора
и сл. Истраживања графита исписаних по Војводини пока
зују да постоји говор мржње према Ромима, а у последње
време појављују се и графити изразито расистички обојени.
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Ауторка закључује да су у последњих 25 година објављи
вани подаци који потврђују дискриминацију и расизам
према Ромима и Ромкињама у нашем друштву који посто
је, не само у Војводини, него и у целој Србији, Словенији
и Словачкој. Ова проблематика требало би да попуни пра
знине у постојећој литератури и укаже на континуитет ис
траживања различитих ауторки да ту проблематику данас
учине доступном широј јавности. На пример, познато је да
је на Дефектолошком факултету у Београду урађено неко
лико дипломских радова, чији су испитаници били учени
ци специјалних основних школа у Београду, већином Роми,
као и ученици који су напуштали специјалне средње школе,
због претњи деце из већинског друштва, који никада нису
објављени због цензуре.
У удружењу грађана „Женске студије и истраживања” у Но
вом Саду, које је основала др Свенка Савић, још од 1998.
године постоје истраживачки пројекти које су водиле мла
де образоване Ромкиње, што је био први пут да се код нас
Ромкиње оспособљавају за истраживачки рад у својој на
ционалној заједници. Истраживачице су сакупиле драгоцен
материјал о обичајима везаним за жене у ромској заједници
као што су: рађање, крштење, свадбе, сахране, јела, псовке,
благослови, славе, итд. Неке Ромкиње посебно су изучава
ле људска права Ромкиња или невидљивост људских права
Ромкиња и различите облике насиља које оне трпе, како у
широј заједници, тако и у браку. Резултати њиховог рада об
јављени су у зборницима и књигама, а закљуци ових студија
могу се применити и на друге жене у Србији, па и шире. Же
не су унижене и у својој породици, и у заједници у ширем
окружењу, и у сваком сусрету са државом. Ауторке су дале
низ препорука које су већ усвојене и у мрежама женских
организација и у законима. Отпочео је и рад са студентима
и студенткињама, Ромима и неромима, на високошколским
институцијама у Новом Саду, а и у Београду (Школа ромо
логије, уведен је ромски језик на Филолошком факултету,
основане су владине институције – Секретаријат за род
ну равноправност, основане су невладине организације за
идентификовање људских права, што није специфично само
за Србију, већ и за Југоисточну Европу).
У овом обимном и сложеном раду један од основних базич
них истраживачких термина је „осцилирајући идентитет Ро
ма“. Идентитет се у различитим друштвеним наукама разли
чито дефинише, а најчешће као скуп обележја по којима се
једна особа разликује од свих других. Одреднице овог појма
су најчешће језичка, национална, верска, културна, полна и
родна припадност. Већина Рома има више идентитета, па
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Савић у овој монографији говори о идентитету у настаја
њу под утицајем образовног система у Србији. Она проу
чава њихове многоструке разлике (уз помоћ припадника и
припадница ромске заједнице). Пошто је ромска заједница
по много чему хетерогена, а ипак специфична, потребно је
дефинисати је помоћу следећих варијабли: језика (најче
шће говоре разним језицима, доминантан је српски), нације,
вере и културе. Нема прецизне одреднице шта је данас ро
манипе у Србији и шта су особине идентитета у настајању.
Истраживачица поставља питање: да ли Роми могу имати
нови идентитет везан за простор у којем сви заједно живе у
предприступном процесу Европској унији? О географском
идентитету (европском) образованих и необразованих Рома
и Ромкиња данас се доста говори будући да живе у различи
тим европским земљама. Млади Роми и Ромкиње, поред ма
терњег, говоре језике земаља у којима живе и у том погледу
су неки од њих монолингвални. У документима Европске
уније који се односе на Роме понуђена је и скраћеница РАЕ
(Роми, Ашкалије, Египћани) као лексички знак за иденти
фикацију идентитета заједнице која обједињује припаднике
различитих националних заједница. Међутим, из Европе су
насилно враћени у Србију у последњих неколико година и
млађи и старији Роми и Ромкиње, па је такав начин исеља
вања изазвао отпор и онемогућио да Роми изграђују европ
ски идентитет. У Србији има мало података из различитих
научних дисциплина на основу којих бисмо могли ваљано
судити о идентитету Рома. Сходно томе не може се из њих
извући најшира основа за доношење одговора на питање
какав идентитет држава Србија жели да развија код Рома
и Ромкиња из перспективе онога што називамо планира
ње развоја идентитета кроз образовани систем у Србији на
предшколском, основношколском, средњошколском и висо
кообразовном нивоу.
Постојећи образовни систем у Србији фокусиран је на из
грађивање идентитета већинског народа, на чијем језику
се образују сви „други”. Приликом различитих истражива
ња Савић (са сарадницама, 2009) констатује је да је такво
образовање родно неосетљиво, тачније да наш образова
ни систем не препознаје „другост”, ни етничку, ни родну.
Фокусираност образовног система је на традиционалним
вредностима, једна је родна несензитивност и сваки иско
рак ка једнаким образовним шансама мора бити „наметнут”
споља. У последњих неколико година  завршено је неколи
ко експерименталних пројеката спроведених у Војводини
на свим образовним узрастима (предшколском, основно
школском, средњошколском и високошколском) који суге
ришу закључак да ромски ученици желе да се школују и
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да показују задовољавајуће резултате када им се обезебеде
минимални, егзистенцијални и радни услови, да су у томе
боље ромске ученице од ромских ученика, да су њихови ро
дитељи у таквим условима мотивисани да школују женску
децу. Савић даје преглед основних експерименталних ис
траживања и предложила је да се резултати уграде као оп
штеобавезујући у даљем школовању ромске деце на свим
узрастима.
Отворен проблем је припрема ромске деце за полазак у пр
ви разред с обзиром на то да је полазак у школу спуштен
на шест година. По мишљењу Савић, основни задатак је
језички припремити ромску децу за полазак у школу, што
до сада није рађено довољно систематски и довољно добро.
Усвајање језика доминантне културе повећава шансе ромске
деце за укључивање у образовни систем, али остаје истра
живачка дилема да ли повећање шанси за рано укључивање
у вредносни и образовни систем већинског народа смању
је шансу за одрживост и развој осцилирајућег идентитета
ромских ученица и ученика. Истраживање би требало да по
каже динамичку промену пре свега родног и језичког иден
титета Ромкиња, али и начине на који би се могли сачувати
различити идентитети, као што су културни, верски, итд.
Нека нова истраживања у Новом Саду говоре да је осипа
ње ромских ученика и ученица у основној школи значајно
(укупно 31,4%) и да ова деца настављају школовање или у
специјалним школама за децу са лакшим менталним оште
ћењима или у школама за одрасле. Ромске ученице чешће
него ученици напуштају школовање (37,7% ученица, а
22,7% ученика). Девојчице прекидају школовање са двана
ест година са завршена три разреда основне школе, а деча
ци у просеку са тринаест година са завршена четири разре
да основне школе у коју се углавном не враћају. Постојећа
евиденција о осипању ученика која је законом прописана
није педантна. Да би се проблем напуштања школе решио
уведена је важна образовна новина у виду ромских (педа
гошких) асистената чији је задатак да пружају помоћ учи
тељицама у школама у којима има ромске деце. Од школске
2009/2010. године њихов је задатак је да буду мост између
детета и учитељице, родитеља и школе и локалне заједни
це и школе. Укупно је у првој години ангажовано 128 аси
стената, 48 у предшколским установама и 80 у основним
школама. Из овог искуства закључило се да овај експери
ментални програм може да превазиђе постојеће тешкоће за
ромску децу у неад
 екватном систему основног школовања и
да је тај превелики посао преузела углавном женска педаго
шка снага, којој је такође, потребна систематска образовна и
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методичка помоћ. Савић закључује да је искуство појединих
асистенткиња такво да би требало да се уклопи у шири
оквир промена у постојећем образовном основношколском
систему и да се уредно води видљива и осетљива статистика
о динамици промена у том процесу. Изостају подаци о томе
на које начине се изграђује осцилирајући ромски идентитет
ромских ученика помоћу ове новине. Зато је први захтев за
ромске асистенткиње у овом тренутку  методолошко оспо
собљавање (овладавање техникама индивидуалног рада,
рада у паровима или у групама).
У другом делу монографије приказано је искуство које је
Савић постепено стицала у менторском раду на пројекту у
алтернативном академском простору образовања (удруже
њу „Женске студије и истраживања” крајем деведесетих го
дина 20. века које је записала у облику личних дневничких
записа током шест месеци пројекта „Ромкиње за Роме”1).
У овом акционом истраживању појавила су се два резултата
који су били унапред очекивани: први резултат менторског
пројекта био је видљив непосредно након окончања рада
са студенткињама јер су њих три већ 1999. године покре
нуле иницијативу за оснивање сопствених ромских невла
диних организација са седиштем у Жабљу, Нишу и у Бечу.
Оно што је заједничко у раду ових активисткиња јесте да су
својој заједници вратиле знање уложено у њихово образова
ње и школовање. Други резултат менторског пројекта био
је објављивање књиге „Ромкиње”, најпре на српском језику
(2001), а затим и на енглеском и ромском (2002). У овој књи
зи коришћен је антрополошки, социолошки, психолошки и
сл. метод животних прича који подразумева уску и дугого
дишњу сарадњу менторке са сарадницама, захваљујући ко
јој се младе истраживачице истовремено, током прикупља
ња, бележења и анализирања емпиријског материјала, као
део истраживачког академског искуства, савладавале ширу
проблематику везану за ромску заједницу у Војводини. Да
кле, студенткиње које су суделовале у прикупљању података
истовремено су постајале, не само оне које истражују фено
мене на терену, него су постајале и интерпретаторке и гради
тељке новог. Главна истраживачица, професорка Свенка Са
вић водила је дневничке забелешке од почетка истраживања
и примала сугестије од својих истраживачица које делове да
мења или да изостави приликом објављивања. Студентки
ње су савладавале проблематику везану за ромску заједницу
у Војводини из области становања, образовања, историје,
културе Рома и посебно из области родне равноправности.
1 Остварене уз финансијску подршку Фонда за отворено друштво.
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У трећем делу монографије хронолошким редоследом њи
ховог рођења поређане су животне приче пет ромских сту
денткиња са којима је професорка Савић отпочела ментор
ски рад на Универзитету у Новом Саду и наставила га до
данас, пуних двадесет година, када су оне постале и када
представљају део ромске женске елите у Србији, о чему оне
сведоче личним исповестима о свом путу од уписа на факул
тет до данас. Оне су у оквиру алтернативног академског про
грама у Удружењу грађана „Женске студије и истраживања”
сакупиле деветнаест прича старих Ромкиња и уобличиле у
књигу „Ромкиње”. Оне су веома мало знале о својим прет
ходницама, женама у сопственој заједници, тако да је тиме
отпочело њихово истраживачко искуство. Уз истраживачко
и родно искуство менторке, оне су постепено и полако ре
конструисале сопствени поглед на етничку заједницу о чему
сведоче у својим изјавама. Савић је уз сваку од пет прича
сачинила биограм у којем је сјединила податке из професи
оналног и личног искуства како би читаоци могли боље да
разумеју напор који је свака млада Ромкиња истраживачица
морала да уложи да би дошла до постављеног циља. У овој
књизи Савић је објавила  биограме за сваку истраживачицу,
што представља методолошку новину која треба да учини
прегледнијим след догађаја у времену који сведочи о напору
који је био потребан да би се истраживачице издигле из сво
је објективне неизгледне почетне ситуац
 ије. У четвртом де
лу су прештампане приче старих Ромкиња које су сакупиле
те младе Ромкиње истраживачице (Марија Александровић,
Јелена Јовановић, Станка Димитров и Свенка Савић). У пе
том делу је Библиографија радова о Ромима, Вање Миличић
која се налази у библиотеци Матице српске у Новом Саду
(за период 2000-2010). Укупно 369 јединица јасно сведочи
да се о ромској заједници доста пише код нас, а изостаје
критичка процена написаног. Библиографија овде објавље
на, заједно са оним које су дали други аутори (на пример
Драгољуб Ђорђевић и Драга Тодоровић из Ниша)  треба да
допринесе склањању постојећег стереотипа о ромској зајед
ници као оној о којој се мало зна и мало пише код нас. Упра
во овде приказана грађа показује оправданим студије ромо
логије код нас, што указује на потребу даљих истраживања о
повезаности родних и ромолошких студија код нас.
Стожер књиге је Свенка Савић која обезбеђује континуитет
рада својим деловањем међу старим и младим Ромкињама,
својим менторским приступом, истраживачким радовима
и визијом о важности стасавања/формирања и делања ви
сокоообразованих Ромкиња за будућност и ромске, и укупне
академске заједнице у Србији.
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СОЦИОЛОШКО ЧИТАЊЕ 
ПОПУЛАРНОГ
ПРИКАЗ КЊИГЕ: НИКОЛА БОЖИЛОВИЋ,
ОГЛЕДИ О ПОПУЛАРНОМ, ФИЛОЗОФСКИ
ФАКУЛТЕТ У НИШУ, НИШ, 2016.
Књига коју представљамо састоји се од седам поглавља и
то: 1. Приступ проблему: значења популарног; 2. Глобали
зација културе и нови идентитетски обрасци; 3. Естетика
популарног; 4. Комуникација популарног; 5. Публика попу
ларног: Од Ека до Фиска; 6. Урбане поткултуре и музичке
преференције: Тедибоји и рокери; 7. Антиномије југосло
венског рокенрола шездесетих. Поред тога, књига садржи
библиографију сачињену од референтне литературе на дату
тему и регистар имена.
У првој глави аутор пише о многобројним значењима по
пуларне културе, а започиње насловом „Народно и масов
но”. На самом почетку скреће се пажња на понекад не са
свим јасан однос између народне и масовне културе. У вези
са тим, већ у уводним реченицама аутор износи став Ан
тоњине Клосковске да се народна култура супротставља
конформизму масовне културе, наговештавајући да између
ових двеју култура нема додирних тачака. Ипак, Божиловић
тек започиње своју полемику. Ову тезу потврђује и Сајмон
Фрит, сматрајући да народна култура настаје спонтано, а
у њеном креирању учествује цела заједница. Стваралац и
реципијент културних дела су нераздвојиви. Проблем око
стварања демаркационих линија између разних видова кул
туре усложњава се етно-антрополошким истраживањима
која народну културу не виде као јединствену, већ су склони
да говоре о народној, фолклорној, сеоској култури. Упркос
бројним разликама, аутор Огледа о популарном потврђује да
се масовна култура добрим делом наслања на народну, из
које црпи највећи број садржаја за сопствену продукцију.
Он, поред општих налаза наглашава да су настанак и развој
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популарне културе изнедрили дистинкцију између нацио
нално засноване популарне културе коју репрезентује, ре
цимо, француска шансона и интернационалних облика те
културе, каква је, на пример, рок музика.
Унутар исте главе, у поглављу посвећеном кодовима попу
ларне културе, Божиловић уочава да је у случају народне
културе, културни код сталан, док, с друге стране, популар
на култура има нестабилан и променљив систем значења.
Њене значењске поруке карактеришу флуидност и више
смисленост. Говорећи о социо-ек ономским детерминанта
ма културе савременог друштва, аутор запажа известан број
фактора који су утицали на масовну и популарну културу.
Међу најзначајније чиниоце аутор издваја нове технологије,
ширење писмености и савремени начин живота. Овај тип
културе је скоро у потпуности заснован на продукцији ма
совних медија, тј. садржаја који су њиховим посредством
пласирани.
У поглављу „Популарно контра доминантног”, Божиловић
истиче могућност диференцирања савремене културе и то
чини на примеру гледишта Џона Фиска, чија оригиналност,
наводи се, лежи у строгом раздвајању масовне и популарне
културе. Публику масовне културе чини маса лишена мо
гућности отпора чија је основна карактеристика пасивно
прихватање садржаја и конзумеристички облици понаша
ња. Социолошки гледано, припадници ове масе нису све
сни свог класног положаја, а то је један од фактора њихове
обесправљености и беспомоћности. С друге стране, публи
ка популарног је далеко више социјално освешћена, има
критички став према садржајима масовне културе, а једно
од главних изражајних средстава је пародија, нарочито па
родирање конвенционалног, што такође служи ограђивању
од идеолошких утицаја. Према Божиловићу, нема једин
ственог погледа на популарну културу. Аутор наглашава да
се ствар усложњава са појавом савременог постмодерног
дискурса који на популарну културу гледа као на једну од
могућих интерпретација света, а не као на готов и нарочи
то не владајући образац мишљења и понашања. Популарна
култура, по Божиловићу, није унифицирани феномен. Под
ручје популарне културе је подручје са мноштвом значења,
а аутор овом књигом настоји да дâ допринос разумевању тих
значења.
Друга глава, Глобализација културе и нови идентитетски
обрасци, пред читаоца поставља „ширу слику” у којој је сре
дишња фигура популарна култура. Аутор најпре подвлачи
да је у савременом свету, у коме доминира идеологија нео
либерализма уз економску доминацију мултинационалних
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компанија, традиционална култура изгубила стари углед.
При том се позива на ауторе који су дали значајне доприно
се разумевању ове области. Социолог културе Франко Кре
спи као последицу ових процеса види „обликовање света
као глобалне целине” а Роланд Робертсон тврди да је реч „о
општем светском процесу који тежи афирмисању универ
залних вредности, као заједничког садржаоца шире свет
ске заједнице”. Занимљиво је запажање Арџуна Ападураја
који наглашава да је унутар напетости које постоје између
процеса културне хомогенизације и хетерогенизације оду
век постојао „страх малих држава да ће бити апсорбоване
од већих“. Код многих народа, тврди он, страх од САД је
данас веома изражен, међутим, следи упозорење да је код
народа Иријана у Новој Гвинеји (област Индонезија) страх
од индонезијације далеко већи него страх од американиза
ције. Испоставља се да се не ради толико о страху од нај
доминантнијих сила у светским размерама, него од моћних
суседа, народа који су у територијалном и културно блиском
додиру. Кључни проблем тиче се чињенице да глобализаци
ја тежи конституисању безличних стандарда и на тај начин
води урушавању постојећих идентитета који су просторно,
социјално-психолошки и културолошки ограничени. Речју,
нико не може да припада „целини света”.
Поглавље разматраног дела о глобализацији културе даље
разрађује односе идентитета и глобализације и њима инхе
рентне процесе. У њему аутор говори о томе да се глобали
зација одвија у свим сферама друштва и на свим нивоима.
За разлику од општег процеса глобализације, он говори о
културној глобализацији коју карактеришу мултиетничност
и мултикултуралност заснованој на „прихватању, легитими
сању и легализовању различитих модела културе од којих
ниједан неће бити доминантан” (стр. 24). У глобализацији
културе разлике се уважавају, али се оне не намећу као нај
важније. Ово питање, се тако разрешава појмом културе све
та, којим се означава коегзистенција различитих производа
разноликих култура у оквиру једне глобалне културе.
У уводу главе под називом Естетика популарног аутор гово
ри о нарочитом значају уметности као социјалне и естетске
категорије. Као засебна сфера духа она је јединствена. Ме
ђутим, као естетичка категорија „она је многострука и ра
знолика” (стр. 37). Како је данас готово немогуће створити
целовиту дефиницију уметности, Хауа рд Бекер и Викторија
Д. Александер наглашавају истицање важности социоло
шког аспекта. Према Бекеру контекст уметничког стварања
бива готово најважнији аспект, док Александерова тврди да
садржаје уметности одређује друштво. Њу стварају људи
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организовани у уметничке светове. Како је питање уметно
сти готово нераздвојиво од питања укуса, Божиловић, узи
мајући у обзир бројне друштвене и културне процесе савре
меног друштва, тврди да они битно утичу на типове укуса.
Познату трочлану поделу модерног укуса на традиционали
стички, конформистички и авангардистички, Божиловић до
води у питање и тиме своје становиште ближи Дорфлесовом
ставу о „осцилирању укуса”. Следствено томе, он сматра да
укус није предестиниран. У условима савременог друштва
и све више уједначених образовних нивоа, различити слоје
ви публике могу бити заинтересовани за иста уметничка де
ла, као што и представници различитих типова укуса могу
„искакати” из свог базичног „рецепцијског хабитуса” и ући
у сферу других типова укуса прихватајући уметничка дела
ван свог „референтног” домашаја.
У наукама о култури и уметности дуго је доминирало елити
стичко схватање према коме истакнута уметничка дела могу
стварати и разумети само појединци изузетних интелекту
алних и уметничких способности и да само дела класичне
уметности могу произвести осећај узвишености. Божило
вић се противи овом ставу сматрајући да и дела популарне
културе једнако снажно могу произвести осећај узвишено
сти и одушевљења.
Када расправља о односу масовне и популарне културе, он
уз опрез поручује да су танке нити које раздвајају ова два
вида савремене културе. Познато је да је масовна култура
синоним за комерцијализацију, клишеизацију и типизаци
ју својих производа условљен напретком техничких сред
става. Међутим, аутор упозорава да „уметничка вредност
неког дела не зависи од природе техничких средстава ко
јима се уметник служи, већ једино од начина на који их он
употребљава” (стр. 40).
Упућивањем на порекло речи од којих је створен појам по
пуларна култура, аутор омогућава читаоцу да узме у обзир
симболичко значење појма и у том кључу реконструише
раније формирано мишљење о овом типу културе као си
нониму за комерцијално и масовно прихваћено. Он тако
подсећа да појам популаран долази од енглеске речи pop
– ономатопеје пуцња, која се метафорички доводи у ве
зу са уметничким „шок приступом”, а изражава протест и
слична емотивна стања ствараоца и реципијента популарне
уметности.
Унутар овог поглавља аутор износи суптилне опсерваци
је у пољу теорије рецепције, нарочито у подручју филм
ске рецепције, које (опсервације) разоткривају низ социо-
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културних околности у савременом друштву и њихов утицај
на формирање укуса публике нашег доба. Ова разматрања
не полазе од претпоставке о априорној уметничкој инфери
орности публике популарног, већ о низу друштвених детер
минанти које су допринеле тој инфериорности, међу којима
је можда најважнија навикнутост публике на одређени тип
медијских садржаја.
У одељку ове главе „Уметничко као популарно и vice versa”,
најпре се износе међусобно опречна гледишта о процеси
ма популаризације каноничних уметничких дела, међу ко
јима аутор издваја она која ове процесе виде као друштве
но штетна јер снижавају достигнуте културне и уметничке
стандарде (њих заступа Арнолд Хаузер) и, с друге стране,
она гледишта која у томе виде израз демократизације умет
ности иза којих стоји Валтер Бењамин. У овом делу кључно
питање је у којој мери друштвени слојеви партиципирају у
рецепцији елитне уметности. Аутор запажа да су писци XIX
века рачунали на узак круг својих образованих читалаца,
али да се са појавом развијеног тржишта та ситуац
 ија битно
мења, што не мора неизоставно имати негативне последице
по квалитет уметничких дела. На крају, мењају се само об
лици приступа стварању и рецепцији уметности; уметничка
и друга дела људског духа су данас присутна на Интернету,
читав систем културне индустрије заснован је на продукци
ји различитих уметничких форми, што сада, за разлику од
ситуац
 ије из ранијих епоха, шири опсег уметничке публике,
а тиме и могућност да већи број људи дође у додир са дели
ма уметничких дела високог квалитета.
Разматрањем естетике популарног у поглављу „Пролегоме
на за једну естетику популарног” аутор дотиче саму срж по
пуларног са свим његовим контроверзама за чији се репре
зент узима рок музика. Представљена као атрибут популар
ног и као могућност стварно уметничког стваралаштва, рок
музика изражава парадоксе не само популарне културе којој
припада већ и контрадикције света у коме живимо. Биће рок
музике, опште узев, јесте једноставност израза. Управо због
ове своје особине неки теоретичари посежу за оцењива
њем рока као тривијалног. Међутим, Божиловић спада у ред
оних аутора који сматрају да је управо изражена једностав
ност рок стваралаштва и рецепције публике виђена као ма
нифестација уметничке искрености и заснивања посебног
типа рокерске аутентичности. Тако Ендру Честер тврди да
међу рок критичарима преовлађују они који се више баве
текстуалним садржајима музичких композиција и њихових
импликација, него музичким изразом. Божиловић упозора
ва да је рок музика неодвојиви део друштвеног света, што
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се објективним стицајем околности – налази усред друштва
као социјална и музичка појава, али и субјективно, као „кул
тура високог чела” која тежи интелигентном промишљању
социо-културних и идеолошко-политичких оквира друштва,
превасходно упућених на проблеме омладинске популације.
Наредна глава Комуникација популарног скреће пажњу на
проблематичност позитивистичких приступа у теорији кул
туре, који инсистирањем на квантитативном изражавању
културних особености заклањају дубинске карактеристике
и процесе, те специфичности људског духа из којих и наста
је култура. Оно што аутора занима није то како ствар стоји
са разним бројчаним односима по одређеним културним и
другим обележјима, већ се занима за саму бит популарне
културе. До краја XVIII века   елитна и популарна култура
представљале су два потпуно различита друштвена света.
Од XIX века долази до промена у корист популарне културе,
да бисмо данас могли говорити о премоћи популарне култу
ре у односу на друге културне облике, тј. о „вирусу” попу
ларног али у позитивном смислу, јер се она обраћа свима,
„укида демаркациону линију између уметника и публике,
премешта уметност из галерија на улицу, извлачи је из за
мрачених дворана на светлост свакодневног живота” (стр.
59). Поред симбиозе елитног и популарног, наглашава се
да дела популарне културе нису херметична, што је била
карактеристика класичних дела.
Настанак потрошачког друштва везује се за другу полови
ну XX века, међутим, овај појам се не може у потпуности
поистоветити са појмом популарне културе. Стога, аутор
говори о модерном друштву које у себи садржи елементе
и једног и другог његовог варијетета, а његов основни из
раз је спектакл. С обзиром на ту чињеницу коју предочавају
многи теоретичари, попут Ерика Хобсбаума, да у савреме
ном друштву постоји доминација слике над текстом, спек
такл као изразити чинилац постаје њена логична последи
ца. Друштво спектакла је антиципирао још Ги Дебор кра
јем шездесетих, тврдећи да су слике и потрошња основне
карактеристике модерног капитализма, те да на тај начин
главна производна делатност савременог капитализма јесте
производња призора.
У поглављу „Звезде као комуникатори” аутор се наслања
на ова Деборова запажања, а описује производњу звезда
популарне културе као комерцијални подухват. Ипак, по
Божиловићу, стар систем осим своје комерцијалне има и
комуникативну функцију. Овај систем обликује звезде пре
ма идеализованој слици коју је створила публика или ко
ју би могла створити на основу искустава са претходним
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сличним подухватима. Кључна реч у стар систему је имиџ –
представа о звезди везаној за особине које она реално посе
дује, а којима се придружује и низ идеализованих представа
„по укусу” публике.
Пети део ове занимљиве студије, који носи наслов Публика
популарног: од Ека до Фиска, започиње важним упозорењем
произашлим из социолошког поимања уметности: за соци
ологију, дело без публике јесте само анонимно остварење
које није пронашло своје комуникаторе, па је стога, оно со
циолошки ирелевантно. Ово упућује на огроман значај пу
блике у естетској комуникацији, чему на различите начине,
вели Божиловић, сведоче Умберто Еко и Џон Фиск. Еко,
иако признаје аутономију уметничког стварања, подвлачи и
нарочит значај публике. Баш због тога дело се мора посма
трати као „отворено”. Божиловић то резимира на следећи
начин: „Такво дело тражи од реципијента да га компонује
према властитим формативним склоностима, било да је реч
о апстрактном сликарству, новој музици, савременом рома
ну или филму” (стр. 81). Фиск је, такође, али искључиво у
области тумачења популарне културе, у публици рок музи
ке видео могућност активне рецепције, која је способна да
понуђеној стваралачкој форми придода сопствена значења
и на тај начин, управо путем рецепције учествује у довр
шавању стваралачког чина. Због превеликог веровања у ак
тивну улогу публике и њену креативну моћ, критичари га
оптужују за тзв. естетски популизам.
Наредна глава која носи назив Урбане поткултуре: тедибо
ји и рокери, наглашава већ помало заборављени значај чи
кашке социологије за истраживање околности формирања
супкултурних идентитета. Осим тога, за разумевање попу
ларне музике неопходно је и разумевање контекста у коме
она настаје, јер се у битном кључни аспекти временских
периода могу разумети из „ишчитавања” дијалога између
музике и доба у коме је она настала. Млади су изражавали
отпор према одраслима и њиховој ратној и корпоративној
политици, док су старији веровали да млади угрожавају до
тада створене вредности на којима је све почивало. Говори
ли су „различитим” језицима и имали супротстављене вред
носне системе. Божиловићева студија случаја о тедибојима
и рокерима читаоцу доноси сагледавање музичких поткул
тура 60-их година, њихове стриктно музичке особености ко
је постају посебно важне, чак парадигматичне за бројне пот
културе које ће се појавити у годинама које долазе. Кључни
парадокс идентитета тедибоја тиче се супротности између
њиховог аристократског или, ако хоћемо, квази-аристократ
ског стила одевања и насилништва које се углавном групно
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испољавало као последица недостатка индивидуалности
њихових припадника. Анализа поткултуре рокера узима у
обзир пре свега бајкере као експоненцијалну силу овог типа
поткултуре, сагледавајући до танчина све њене особености.
Последња глава (нека врста апендикса у књизи): Антиноми
је југословенског рокенрола шездесетих, започиње важном
констатацијом која подвлачи да је за теоријско испитивање
рокенрола неопходно поћи од тога да је рок најпре музичка
представа и музички догађај. Међутим, у ширем контексту
он се испољава као поливалентан. Управо о томе, на при
меру југословенског рокенрола, говори део књиге који при
казујемо истичући неке, по аутору, важне аспекте. Основна
разлика између западног и источно-европског рокенрола
тиче се његовог настанка. Рокенрол је у западном свету на
стајао у предграђима међу полуобразованим младим све
том. У Источној Европи (претежно у бившој Југославији)
рок настаје као „увозни производ” са Запада у највећим гра
довима међу образованим младим људима. Због свог стила
одевања и изгледа током 60-их, рокери су често означавани
као „чупавци”, „падавичари”. Међутим у социолошком кон
тексту они представљају, а без икакве жеље за политичким
ангажманом, групацију која се супротставља владајућем
поретку ствари, рушећи споро али сигурно уврежене пред
расуде и градећи нову културу. Заокрет ка самоуправљању,
несврстаности и продубљивању економских, политичких и
културних веза са земљама Запада био је један од важних
момената у ублажавању става власти према рокенролу као
култури младих. Једно од кључних својстава идеолошког
концепта рокенрола је космополитизам, што се донекле
уклапало у интернационализам прокламован социјалистич
ком доктрином, али је рокенрол и мимо овог аспекта као
своје важно начело истицао друштвену и културну једна
кост људи. Аутор, као што смо већ рекли, недвосмислено
тврди да је једна од главних одлика рок музике у Југослави
ји током 60-их година XX века – аполитичност, па ипак због
могућности различитог интерпретирања смисла добар део
група био је принуђен да мења свој назив. Основна против
речност рокенрола у Југославији изражена је у околностима
његовог настанка с обзиром на социјално порекло његових
носилаца, а затим и спремности друштвеног окружења за
прихватањем начина живота рокера на нашим просторима.
Књига Огледи о популарном Николе Божиловића предста
вља свеобухватну студију о популарној култури, узроцима
њеног појављивања, развоју и димензијама њеног испоља
вања. Може се приметити да аутор у широк спектар мани
фестација популарне културе убраја и појам потрошачке
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културе, међутим оријентишући се превасходно на филм и
музику, он је готово занемарио потрошачку културу, не са
мо као неизоставан саставни део популарне културе, већ и
као један од доминантних облика животних стилова у савре
меном друштву. Расправа о глобализацији и идентитету мо
рала је уважити још нека гледишта теорије глобализације,
било она „мекша” попут Алена Турена, Мануел а Кастелса и
Дејвида Хелда, било оне „критичке” опсервације Имануел а
Волерстина, Џорџа Рицера или Пјера Бурдијеа. На тај начин
би се одређене форме популарне културе у свету у коме она
данас постоји показале читаоцу у једном новом светлу – као
изразито критичка опозиција неким од процеса глобализа
ције, не негирајући тиме оне приступе које је сам аутор у
свом елаборату узео у обзир.
Књигу у целости одликује теоријска прецизност, како у фор
мулисању основних проблема које тежи да разреши, тако и
код навођења раскошне секундарне грађе, полемичких то
нова у оквиру којих се недвосмислено и јасно уочавају ау
тентични судови аутора. Књигу одликује занимљив стил
писања приступачан широј публици, а аутор се, као што
смо од њега и навикли у претходним студијама, спретно ко
ристи духовитим запажањима што никако не умањује инте
лектуалну озбиљност дела, већ напротив, даје му одређену
животност и могућност сагледавања проблема (популарне
културе) из угла једне од њених властитих карактеристика.
Он се залаже за једно објективно и уравнотежено гледиште
о популарној култури, према коме култура (уопште) при
пада свима, а популарна култура као њен савремени израз
инсистира управо на овој универзалности, рушивши својим
деловањем све баријере које су елитистичка становишта
изградила и утемељила као једино истинита.
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РАДОВИ
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА
УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног
научног одбора категоризован од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

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

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

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница,
укључујући графиконе и илустрације.
3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних
страница.
3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим.
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента
и да се фокусира на саму аргументацију. 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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