ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И СОЦИОЛОГИЈУ
КУЛТУРЕ И КУЛТУРНУ ПОЛИТИКУ
КЊИЖЕВНОСТ
ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКОГ
ВРЕМЕНА
Приредили
Зоран Хамовић и
др Владислава Гордић Петковић
БОРИС БУЛАТОВИЋ
БОРИС ПОСТНИКОВ
ВЕСНА КАДРИЋ
ФАТИМА БЕЋАРЕВИЋ
МАРИЈА МИТРОВИЋ
АДРИЈАНА МАРЧЕТИЋ
НИХАДА БЕЋИРОВИЋ
ДРАГАН ЈАКОВЉЕВИЋ
МИЛОШ ЋИПРАНИЋ
ЈОВАНА МАРЧЕТА
ДАЛИБОРКА ПУРИЋ
ЖАНА БОЈОВИЋ
ИСИДОРА КОРАЋ
НИКОЛЕТА ГУТВАЈН
СНЕЖАНА МИРКОВ
ДИЈАНА МЕТЛИЋ
МАРИЈА ДИНОВ ВАСИЋ
ВЕСНА ЂУКИЋ

156

2017

КЊИЖЕВНОСТ
ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКОГ ВРЕМЕНА

Култура

2017

156

ISSN 0023-5164
УДК 316.7

На корици:
Снежана Петровић, Разглас елементариус,
оловка, туш, темпера на папиру, 70 x 100 цм, 2016.

ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И
СОЦИОЛОГИЈУ КУЛТУРЕ
И КУЛТУРНУ ПОЛИТИКУ

Редакција: др Љубодраг Ристић, др Милета Продановић,
др Александар Кадијевић, др Дејана Прњат,
мр Драгана Мартиновић, др Слободан Мрђа
Секретар и извршни уредник: Пеђа Пивљанин
Главна уредница: др Владислава Гордић Петковић
Лепотом часописа бавио се: Божидар Боле Милорадовић
Лектура и коректура: Агенција МФ
Превод на енглески и лектура превода: Агенција МФ
Припрема за штампу и коректура: Пеђа Пивљанин
Илустрације: фотографије цртежа и графика
уметнице др Снежане Петровић
Ауторка фотографија: Наташа Ристић
Издавач: Завод за проучавање културног развитка
Одговорни уредник: др Вук Вукићевић
Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,
тел. 011 2187 637, E-mail: kultura@zaprokul.org.rs
Web site: www.zaprokul.org.rs
Часопис излази тромесечно
Сви текстови у часопису се рецензирају
КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture
and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Vladislava Gordić
Petković); Published quarterly by Center for Study in Cultural
Development, Belgrade, Rige od Fere 4,
tel. (+ 381 11) 2637 565
Штампа: Retro Print d.o.o.,
Душана Вукасовића 74/2, Београд
Тираж: 500
Штампање завршено: у јесен 2017. године
ISSN 0023-5164
УДК 316.7
Објављивање овог броја Културе омогућило је
Министарство културе и информисања
Републике Србије

САДРЖАЈ
КЊИЖЕВНОСТ
ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКОГ ВРЕМЕНА:
СУДБИНЕ И КОМЕНТАРИ
Приредили Зоран Хамовић и
др Владислава Гордић Петковић
Зоран Хамовић и Владислава Гордић Петковић
УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
9
Борис Булатовић
ИДЕОЛОШКИ ТИПОВИ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ И
АКТУЕЛИЗАЦИЈЕ АНДРИЋЕВОГ КЊИЖЕВНОГ ОПУСА У
ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКОМ КОНТЕКСТУ
11
Борис Постников
ИЗМЕЂУ ФИКЦИЈЕ И СВЈЕДОЧАНСТВА:
КИШ, АЛБАХАРИ, ДРНДИЋ
48
Весна Кадрић
ПОСТЈУГОСЛАВЕНСКА КЊИЖЕВНОСТ,
АУТОРИЦЕ У ФОКУСУ
62
Фатима Бећаревић
МРАЗ И ПЕПЕО У ПОСТЈУГОСЛАВЕНСКО ВРИЈЕМЕ
69

ОСВРТИ
Марија Митровић
ЈУГОСЛОВЕНСКО КЊИЖЕВНО НАСЛЕЂЕ –
ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКО ЧИТАЊЕ
81
Адријана Марчетић
КОМПАРАТИВНА ЈУГОСЛАВИСТИКА ИЛИ
МОЖЕ ЛИ СЕ ПРЕЖИВЕТИ АПОКАЛИПСА
96
Нихада Бећировић
ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКА КЊИЖЕВНОСТ
111

5

САДРЖАЈ
ИСТРАЖИВАЊА
Драган Јаковљевић
KA РАЗУМЕВАЊУ НАЦИОНАЛНЕ ПРИПАДНОСТИ,
СРПСКИХ ФИЛОЗОФА И СРПСКЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
117
Милош Ћипранић
ГЕОГРАФИЈА И УМЕТНОСТ
133
Јована Марчета
КУЛТУРА ИСХРАНЕ КАО ОСНОВА ФРАЗЕОЛОШКОГ
ИЗРАЖАВАЊА СРПСКОГ, ФРАНЦУСКОГ И
ИТАЛИЈАНСКОГ НАРОДА
146
Далиборка Пурић и Жана Бојовић
УНАПРЕЂИВАЊЕ КУЛТУРЕ ЈЕЗИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА
УЧЕНИКА У ШКОЛСКОМ И ВАНШКОЛСКОМ КОНТЕКСТУ
160
Исидора Кораћ, Николета Гутвајн и
Снежана Мирков
НАСТАВА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ И
УЛОГА НАСТАВНИКА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ УЧЕНИКА
176
Дијана Метлић
ЏЕЈМС ЕНСОР: УМЕТНИК МЕЂУ МАСКАМА
192
Марија Динов Васић
ПРОЦЕСИ ТРАНСКУЛТУРАЛИЗАЦИЈЕ НА ПРИМЕРУ
МЕЛОДИЈЕ TWINKLE, TWINKLE LITTLE STAR
210

ПРИКАЗИ
Весна Ђукић
КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА
227

IN MEMORIAM
УСПОМЕНА НА ПЕТРА ПЕРУ ДЕСПОТОВИЋА
235
УПУТСТВО
239
CONTENTS
243

6

КЊИЖЕВНОСТ
ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКОГ
ВРЕМЕНА: СУДБИНЕ И
КОМЕНТАРИ
Приредили
Зоран Хамовић и
др Владислава Гордић Петковић

Снежана Петровић, У кругу,
оловка, туш, темпера на папиру, 20,5 x 20,5 цм, 2017.

ЗОРАН ХАМОВИЋ и ВЛАДИСЛАВА Г. ПЕТКОВИЋ

УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
КЊИЖЕВНОСТ
(ПОСТ)ЈУГОСЛОВЕНСКОГ
ВРЕМЕНА: СУДБИНЕ И КОМЕНТАРИ
Тематска целина Књижевност (пост)југословенског
времена: судбине и коментари сачињена је од седам тек
стова аутора и ауторки који живе од Београда до Сарајева,
од   Загреба до Трста. Њихове перспективе могле би бити
нужно ескапистичке, али они ипак бирају да пропитају но
ве литерарне светове, никле у постапокалиптичком добу, на
рушевинама заједничке домовине и концепта заједничке до
мовине као таквог. Етничка сврставања, идеолошке напето
сти и нарастајуће културне разлике (до којих је морало до
ћи у периоду одвојених живота) рађају ризик да ће простор
некадашње Југославије постати егзотичан и егзотизован.
Шта делимо, сем језика који нас раздваја, и за који није си
гурно како се тачно зове сем „нашки”, или, како му се од
недавно (и још увек спорадично) тепа, добардански? Да ли
се затвореност и запарложеност националних књижевних
сцена, све шире и шире поље за представљање све ужих и
ужих канона, може победити уколико се писци и ствараоци
јавно и јасно декларишу као настављачи неумрлог култур
ног обзорја? Питамо се да ли је прошло довољно времена
од распада заједничке државе и да ли је дошао тренутак
кад без нагомиланих емоција и етичке конфузије можемо
да се посветимо објективнијем приказивању југословен
ске књижевне повезаности, недељивог наслеђа, или пак
укажемо на поступке националистичких својатања писаца,
маргинализације и злонамерне вредносне ревизије.
У текстовима који су пред нама очит је покушај да се по
крене разговор. Идеја приређивача била је да у форми панел
дискусије и полилога буде пре свега разматрано и позици
онирано разумевање и однос према југословенском књи
жевном наслеђу, а затим пропитано постјугословенско од
ређење и идеја нових, могућних припадности, или развој и
укрупњавање (не)одрживих разлика.
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ЗОРАН ХАМОВИЋ и ВЛАДИСЛАВА Г. ПЕТКОВИЋ
Заменили смо уобичајени редослед   првенства физичког
окупљања саговорника и  потоњег сусрета на папиру. Прва
фаза реализације једне специфичне форм(ул)е очувања ју
гословенске баштине је овај „папирни” скуп. Низом сусре
та и разговора са писцима, историчарима књижевности,
критичарима, издавачима, библиотекарима, уметницима и
културолозима, који следе као друга фаза, добићемо жива
сведочења и тумачења која постају јединствен материјал и
подстицај за стварање виртуелног музеја YU књижевности.
Тиме испуњавамо макар део историјске обавезе да новим
генерацијама стасалим у постјугословенском времену да
мо целовитији и објективнији приказ стваралаштва и иде
ала књижевника из периода југословенског заједничког
живљења.

Снежана Петровић, Час левитације, 
мецотинта, 39,5 x 19,5 цм, 2017.
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БОРИС БУЛАТОВИЋ
Научно удружење за развој српских студија, Нови Сад
DOI 10.5937/kultura1756011B
УДК 821.09(497.6)”19/20”
821.09(497.11)”19/20”
821.163.41.09 Андрић И.
оригиналан научни рад

ИДЕОЛОШКИ ТИПОВИ
ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ И
АКТУЕЛИЗАЦИЈЕ
АНДРИЋЕВОГ
КЊИЖЕВНОГ ОПУСА У
ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКОМ
КОНТЕКСТУ
Сажетак: У овом раду интерпретирају се идеолошки модели на
ционално маркиране рецепције Андрићевог књижевног дела од по
следње деценије 20. века у бошњачкој и српској интелектуалној
средини, и притом истражује генеза негативног рецепцијског од
носа према овом писцу. Такође, указано је и на узроке и меру у којој
се изуч авање Андрићевог опуса изместило из примарно естетских
оквира.
Кључне речи: Иво Андрић, рецепција, идеологија, естетика,
политички контекст, распад Југославије
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Политички видови рецепције1 прозног опуса Ива Андрића2
из времена које следује прекиду егзистенције пређашње ју
гословенске државе (почетком 1990-их година) посведочују
о једном драстичном интерпретативном обрту: од писца са
репутацијом поборника дијалога различитих и супротста
вљених култура и цивилизација (стеченом пре свега на осно
ву овако перципираног смисла његове симболике мостова у
књижевној критици), као и аутора који је „увек боље прола
зио у вредновању критике од својих књижевних сапутника –
кад се могло очекивати да тако и не буде”3, Андрић је – у
околностима измењеног политичког контекста, који је у ра
дикалној мери утицао и на промену оквира проучавања и
актуел изовања пишчевог дела – све учесталије представљан
као мрзитељ босанских муслимана4 и „један од архитеката
злочиначког пројекта ’Велика Србија’”,5 чији књижевни рад

1 Овај текст је настао у оквиру рада на научно-истраживачком пројекту
Матице српске Поетичке, тематске и рецепцијске координате савре
мене српске прозе, који финансира Покрајински секретаријат за високо
образовање и научно-истраживачку делатност.
2 Реч је пре свега о интерпретацијама романа На Дрини ћуприја, Трав
ничка хроника, Проклета авлија и Омерпаша Латас, као и приповеда
ка „Пут Алије Ђерзелеза”, „За логоровања”, „Мустафа Маџар”, „Мара
милосница”, „Писмо из 1920. године”, итд. Притом, Андрићева дисер
тација Развој духовног живота у Босни под утицајем турске владави
не (Die Entwicklung des geistigen Lebens in Bosnien unter der Einwirgung
der turkischen Herrschaft), одбрањена у Грацу 1924. године и доступна у
преводу Зорана Константиновића тек од 1982. године, често је доцни
је служила као најзначајнији предложак у оспоравању добронамерно
сти Андрићевог доживљаја ислама и босанских муслимана у његовом
књижевном делу.
3 Вучковић, Р. Напомене о рецепцији Андрићевих дела у српској књи
жевној критици, у: Зборник о Андрићу, уредник Вучковић, Р. (1999),
Београд: Српска књижевна задруга, стр. 319.
4 Станиша Тутњевић истиче да се основно обележје ове врсте рецепције
заснива на „претпоставци да Андрић има одбојан став према исламу
чију погубност обликује и пројектује у једном типу деструктивног чо
вјека, руковођеног мрачним силама мржње и зла, који је настао као по
сљедица исламизације хришћанског становништва и османске власти у
Босни”. Тутњевић, С. (2011) Андрићевска слика свијета и муслиманска/
бошњачка књижевност, у: Размеђа књижевних токова на Словенском
Југу, Београд: Службени гласник, стр. 401 (првобитно објављено у Све
ске Задужбине Иве Андрића 24[22], 2005, стр. 441-450).
5 Видети интервју Мухидина Пашића (некадашњег председника тузлан
ског огранка Бошњачке заједнице културе „Препород”) за Дневни аваз;
извод из интервјуа овде је цитиран из сарајевског листа Дани, где се
појављује пренесен у оквиру чланка Мила Ласића: Lasić, M. (20. avgust
1999) Sramnička hronika, Dani, str. 42-43.
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се указује као „књижевна подршка великосрпској идеологи
ји”6 и „естетика за геноцид”.7
Када говоримо о послератном негативном критичком вред
новању Андрићевог књижевног стваралаштва, ваљало би
напоменути да такав вид његовог разумевања и тумачења –
заснованог на некњижевним мерилима и оптужбама за ан
тимуслимански став писца – остварује континуитет са неко
ликим интерпретацијама поменутог опуса још из предрат
ног времена (писаних од стране критичара чија је књижев
на компетенција сасвим маргинална: Шукрије Куртовића,8
Адила Зулфикарпашића,9 Смаила Балића10 и Мустафе Му
лалића). Расправа Шукрије Куртовића „На Дрини ћуприја
и Травничка хроника од Иве Андрића у свјетлу братства и
6 Muminović, R. Nacionalizam kao negacija Andrićeve umjetnosti, u: Andrić
i Bošnjaci. Zbornik radova. Bibliografija, urednik Maglajlić, M. (2000), Tu
zla: Bošnjačka zajednica kulture „Preporod” – Općinsko društvo, str. 117.
7 Mahmutćehajić, R. (2013a) Andrićism: An Aesthetics for Genocide,
East European Politics and Societes 27(4), Thousand Oaks (CA): SAGE
Publications, pp. 619-667.
8 Након немогућности публиковања Куртовићевог рукописа у земљи, он
је објављен – стицајем околности и мимо ауторовог учешћа – у еми
грантском листу Босански погледи Адила Зулфикарпашића, у периоду
од 1961. до 1963. године (у четрнаест наставака). Интегрална верзија
чланка је штампана 1994. године у Свескама Задужбине Иве Андрића
12/13(9/10), стр. 387-438, уз пропратне напомене Станише Тутњевића
(„Напомена” заузима странице 435-438).
9 Уз Куртовићев рад, у виду уводне напомене, објављена је и забелешка
Адила Зулфикарпашића, оснивача и уредника Босанских погледа. Осим
ње, могуће је идентификовати још неколико новинарских белешки истог
аутора са идеолошким фокусом (нпр. „Комунисти гуше критику писања
Иве Андрића” и „Хрватска ревија о Иви Андрићу”).
10 Смаил Балић, оријенталиста и библиотекарски стручњак, дугогодишњи
емигрант у Аустрији (у Беч је дошао крајем 1941. године на студије, са
двадесетједном годином), био је вишеструко заинтересован за Андриће
во књижевно дело и дисертацију – и својом вокацијом (научним интере
совањем за културну историју Босне и ислам) и политички, будући да је,
уз Адила Зулфикарпашића, био један од емиграната најангажованијих
на промовисању бошњачког идентитета. У часопису Босански погледи
(у истом броју у коме је расправа Шукрије Куртовића почела да изла
зи у наставцима), у једној екстензивнијој белешци (насловљеној „Иву
Андрића треба раскринкати”), апострофирао је да  упорно подржавано
протумуслиманско расположење у души и књижевности једног дије
ла Јужних Славена захтијева од босанско-херцеговачких муслимана, да
ријечју и дјелом бране своје природно право на живот [...]. То право
постаје дужност онога часа кад се појаве силе које им поричу сваку мо
ралну вриједност, трудећи се очито да их ставе изван закона. Типичан
примјер овакових реакцион арних настојања пружа Иво Андрић, вјешт
умјетник на писаној ријечи и у комбинаторству, али подла душа која чи
тав један стваралачки људски вијек подгријава поставке о погубности
муслиманског мисаон ог свијета и муслимана као људи; Balić, S. (1961)
Ivu Andrića treba raskrinkati, Bosanski pogledi 2(9); цит. према Bosanski
pogledi (1984), pretisak, Zürich: Stamaco, str. 131).
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јединства” се, у том смислу, хронолошки прва појавила међу
текстуално обимнијим критичарским одзивима који темати
зују негативан третман босанских муслимана у Андрићевом
делу.
Неретко навођена у новијим, послератним разматрањима
Андрићевог „искључивог сликања Бошњака кроз оптику
мржње”11 (пре свега у студији књижевног историчара Мух
сина Ризвића Босански муслимани у Андрићеву свијету
штампаној 1995. године), ова расправа садржи најшири ре
гистар приговора Андрићу који се понављају и у будућим
оспоравањима и ’ниским’ читањима књижевних остварења
овог писца: о злоћудном „досљедном називању наших му
слимана Турцима”12 и расистичком односу према њима,13 о
неравноправном сагледавању различитих узурпатора сло
боде Босне и Херцеговине (османског и аустроугарског),14
итд.15 Ипак, чланак Шукрије Куртовића – будући да је (као и
до скоро необјављени текст Мустафе Мулалића „Нобеловац
Иво Андрић и његово награђено дјело На Дрини ћуприја”16)
писан са специфичног становишта које Дарко Танасковић
назива „југословенско-муслиманским”17 (насупрот „фази
оспоравања са бошњачко-муслиманске позиције” која по
11 Kazaz, Е. (2001а) Egzistencijalnost/povijesnost Bosne – interpretacija u
zamci ideologije, u povodu zbornika radova Andrić i Bošnjaci, BZK Prepo
rod, Tuzla, 2000), Novi izraz 10/11, Sarajevo: P. E. N. Centar Bosne i Her
cegovine, str. 132. Цитирану формулацију Казаз не износи у своје име
него је користи да њоме критички означи антиандрићевску тенденцију
зборника Андрић и Бошњаци из 2000. године.
12 Куртовић, Ш. (1994) На Дрини ћуприја и Травничка хроника од Иве Ан
дрића у свјетлу братства и јединства, Свеске Задужбине Иве Андрића
12/13(9/10), Београд: Задужбина Иве Андрића, стр. 389.
13 Исто, стр. 412.
14 Исто, стр. 409.
15 Такође, овде би се могле убројати и Куртовићеве анализе различитих
сцена из поменута два романа: набијања Радисава на колац, разговора
Томе Галуса и Фехима Бахтијаревића на вишеградском мосту (из ро
мана На Дрини ћуприја), или призора из везировог конака (када у XI
поглављу Травничке хронике на захтев Ибрахим-паше, у присуству стра
них конзула, неколико босанских муслимана из врêћā истреса одсечене
носеве и уши убијених српских цивила).
16 Насловљени рукопис Мустафе Мулалића представља поглавље његовог
списа Монографија завичаја Мехмед-паше Соколовића који се чува у
Хисторијском архиву Сарајево. Настанак овог рукописа Станиша Тут
њевић временски омеђава у период између 1961. и 1975. године, а заслу
гом поменутог књижевног историчара он је публикован 2016. године:
Мулалић, М. (2016) Нобеловац Иво Андрић и његово награђено дјело
На Дрини ћуприја, Свеске Задужбине Иве Андрића 35(33), стр. 267-292,
са Тутњевићевим „Напоменама” (на страницама 292-295).    
17 Танасковић, Д. (1994) Рецепција дела Иве Андрића у југословенској му
слиманској средини, Научни састанак слависта у Вукове дане 22(1),
Београд: Међународни славистички центар, стр. 233.
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његовом мишљењу отпочиње публиковањем текста Муха
меда Филиповића „Босански дух у књижевности – шта је
то?”18 из 1967. године, премда би се њен зачетак могао поме
рити неколико година уназад) – не садржи идеолошку пер
спективу идентичну нити сродну оној коју пројектује Зул
фикарпашић. Иако обимом кратка, својим односом нетрпе
љивости према Андрићу, озбиљношћу изречених оптужби,
као и политички мотивисаном пропагандном усмереношћу
појединих исказа у њој, Зулфикарпашићева белешка према
шује оштрину Куртовићевог чланка. Наиме, док Куртовић –
наглашавајући неопходност бриге за очување заједничке
југословенске државе и избегавање међунационалних ан
тагонизама – Андрићу спочитава неморалан, немаран од
нос и неувиђавност према политичкој осетљивости ових
проблема;19 по уверењу Адила Зулфикарпашића, тадашњег
уредника емигрантског часописа Босански погледи и пото
њег оснивача Бошњачког института у Цириху, Андрићеви
романи (На Дрини ћуприја и Травничка хроника) стварани за
време Другог светског рата писани су са иницијалном зами
шљу аутора да пред европском јавношћу послуже као али
би за српске злочине над босанским муслиманима у рату.20

18 Filipović, M. (1967) Bosanski duh u književnosti – šta je to?: pokušaj is
traživanja povodom zbirke poez ije M. Dizdara Kameni spavač, Život 16(3),
Sarajevo: Svjetlost, str. 3-18.
19 Тако, Куртовић (нав. дело) износи мишљење да се код Андрића „нигде
не истиче сродност [босанских] муслимана са осталим нашим свијетом
него, напротив, поред најгорих моралних квалитета он у обје књиге при
казује муслимане у таквом свјетлу као да су они не само нешто посебно
од осталог народа, него да су у пуној супротности према њему у сваком
погледу, па и у етничком” (389), у складу са чиме упозорава да је „њего
во писање у пуној супротности не само са реализмом, са племенитошћу
и добром вољом правог литерата, него и са идејом братства и јединства,
јер он, мјесто толеранције и међусобне љубави, сије нетолеранцију, да
не кажем мржњу међу једнокрвном браћом” (402).
20 У белешци „Комунисти гуше критику писања Иве Андрића” из 1961.
године (Bosanski pogledi 2[8]; цит. према Исто, у: Bosanski pogledi, pre
tisak, str. 121) Зулфикарпашић изриче тврдњу да су „дјела Иве Андрића
наишла на оправдано огорчење код муслимана Б[осне и] Х[ерцеговине],
са обзиром на непријатељску тенденцију. Иво Андрић је писао На Дри
ни ћиприја за вријеме окупације у доба четничких покоља над недужним
муслиманским масама и то је дјело требало те покоље оправдати пред
еуропском јавности”. Безмало идентичан навод (с тим што га је проши
рио и на Травничку хронику) исти аутор понавља и у властитој редакциј
ској напомени коју даје уз Куртовићев оглед: „Док су босански четници
вршили покоље муслимана и у Недићевој Србији сазријевала ’идеја’
уништења ’Турака’ дотле је Иво Андрић написао своје романе На Дрини
ћуприја и Травничка кроника. Они су требали да буду оправдање покоља
муслимана. То је био покушај стварања алибија за те злочине [подвукао
А. З.]”. Zulfikarpašić, A. (1961) Umjesto predgovora, Bosanski pogledi 2(9);
цит. према; Bosanski pogledi, pretisak, str. 133).
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Овакав Зулфикарпашићев став21 (у бошњачкој академској
средини посредован увидима Мухсина Ризвића који се у
својој студији из средине 1990-их година ослања на њега;
док је широј културној јавности постао доступнији након
појаве текста тада седамнаестогодишњег Нихада Креше
вљаковића, доцнијег директора Сарајевског ратног фести
вала, у високотиражном омладинском бошњачком листу
Vox22) индиректно је инспирисао крајем 20. и почетком 21.
века бројне истраживаче (Есада Дураковића, Узеира Бав
чића, Расима Муминовића, Русмира Махмутћехајића) који
испољавају сагласност у критичком тумачењу Андрићевог
опуса не са становишта евентуалних негативних рецепциј
ских учинака произашлих из његове политичке злоупотребе
са српске стране (о којој ће такође бити речи), него одговор
ност и кривицу за ’геноцид’ и ’етничко чишћење’ смештају
у домен свесних пишчевих интенција.
Уобличење и знатно проширење репертоар а идеолошких
оптужби, уз придавање различитих типова теоријско-мето
долошке основе политичком третману опуса Ива Андрића,
фигурира у двема студијама сарајевског књижевног истори
чара Мухсина Ризвића: у тротомном Књижевном животу
Босне и Херцеговине између два рата23 (где се „Андрићева
21 Супротно Зулфикарпашићу (који сматра да у својој недоследности Ан
дрић занемарује српске злочине над муслиманским жртвама и правда
их негативним писањем о босанско-херцеговачким муслиманима), Кур
товић проналази Андрићеву неконсеквентност у томе што – неопрезно
актуел изујући међунационалне омразе – пренебрегава да тематизује ак
туелне примере усташког насиља над Србима у НДХ, па записује како
се Иво Андрић „„згража ове ’турске казне’ [набијања на колац] од прије
неколико стољећа [...], а није осјетио потребу да дигне свој глас и осу
ди оно страховито дивљаштво и бјеснило које је владало према право
славним Србима баш у оно доба кад је писао ово дјело, и којем нема
примјера у нашој историји”. Куртовић, Ш. нав. дело, стр. 405.
22 Видети: Kreševljaković, N. (1990) Ivo Andrić Markiz de Sad naše književ
nosti, Vox 6, Sarajevo, str. 6-8 (аутор у тексту преноси најупечатљивију
Зулфикарпашићеву оптужбу против Андрића). Овај лист, основан по
четком 1990. године (током које је једино и излазио), од броја посвеће
ног Андрићу (на насловној страници се налази карикатура Андрића на
бијеног на оловку, са књигом Геноцид над Муслиманима) – штампаног
у педесет хиљада примерака – финансиран је управо од стране Адила
Зулфикарпашића.  
23 На ову Ризвићеву тротомну студију (Rizvić, M. [1980] Književni život Bo
sne i Hercegovine između dva rata, knj. 1-3, Sarajevo: Svjetlost) – за чије
научне резултате тврди да „импресионирају беспримјерном неодг овор
ношћу у баратању литерарним чињеницамаˮ, те да конституишу „су
бјективну слику књижевне прошлости Босне и Херцеговине за коју би
се тешко могло рећи да је мотивисана само литерарним разлозимаˮ –
реаг овао је Станиша Тутњевић, и то опсежном књигом (од преко петсто
страница) Књижевне кривице и освете (којој је по сопственом сведоче
њу посветио осам година рада). Видети: Tutnjević, S. (1989) Književne
krivice i osvete: osvrt na knigu „Književni život Bosne i Hercegovine između
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’кривица’ за негативну ’представу’ о Муслиманима поку
шава доказати на поет ичком плану и уз то [се] проширује
и на многе друге босанскохерцеговачке писце, претежно из
српске, али и из осталих литерарних традицијаˮ24) и, првен
ствено, у његовој обимној монографији Босански муслима
ни у Андрићеву свијету. Као најобимнији и најдетаљнији,
у моменту објављивања свакако и убедљиво најзначајнији
преглед Андрићевог ‘антибошњачког’ и ‘антимуслиман
ског’ литерарног и научног деловања, ова Ризвићева књига
(штампана после ауторове смрти25 на безмало седам стотина
страница 1995. године26 у Сарајеву, заслугом њеног редакто
ра Енеса Дураковића, историчара бошњачке књижевности)
је, са једне стране, постала предметом бројних критика27
dva rata” M. Rizvića, Sarajevo: Svjetlost. Поглавље Тутњевићеве ’репли
ке’ које се односи на Ризвићево виђење Андрића (насловљено „Андрић –
’аутор’ представе о Босни као тамном вилајету и творац ’кривице’ Му
слимана за духовну, моралну и менталну ретардацију Босне и њених
људи”) обухвата странице 84-106.
24 Тутњевић, С. (1994) Политички статус Иве Андрића у свјетлу једног
новог извора, Свеске Задужбине Иве Андрића 12/13(9/10), стр. 456.
25 Мухсин Ризвић је преминуо 9. јуна 1994. године.
26 На каталошком запису ове публикације као година издања се наводи
1995, док се на импресуму књиге налази другачији податак, односно
1996. година.
27 Иво Жанић бележи да је Ризвић написао „идеолошку оптужницу засно
вану на површном психологизму и биографизмуˮ; Žanić, I. (1996) Pisac
na osami: upotreba Andrićeve književnosti u ratu u BiH, Erasmus 4[18], Za
greb: Erasmus Gilda, str. 52). Енвер Казаз (nav. delo, str. 127) исту књигу,
међу критичарским подухватима у којима се истражују Андрићеви књи
жевни ’грехови’, назива „најамбициознијом и најширом таквом интер
претацијом пишчева опусаˮ. Станиша Тутњевић наводи, у краћем делу
једног обимног текста о аспектима различитих националних типова ре
цепције Андрићевог дела (са тежиштем на период током 1990-их годи
на), да је ова књига крунски доказ поменуте рецепције Андрића у мусли
манском књижевном, културном и политичком амбијенту ових кризних
година и ауторитативна основа за даље акције у том смјеру. Значај
ове књиге првенствено је у томе што је аутор у њој коначно открио
све замке и разгрнуо готово непроходни крш књижевне грађе у коме
је био прикрио своје стварне намјере и ставове о Андрићу и српској
књижевној традицији у напријед поменутој тротомној књизи из 1980.
године. Овдје он, дакле, изричито и неприкривено, опширно, од дјела до
дјела, покушава доказати Андрићеву кривицу за његову наводну нега
тивну слику о Муслиманима и тиме недвосмислено потврђује да однос
према Андрићу из првопоменуте књиге није ничија причина или подвала
већ његов стварни ауторски став. [...] Основна карактеристика овог
рада ипак је у томе што је у цјелини заснован на мијешању и супсти
туцији историјске и естетске истине, па као такав не може бити ре
левантан ни за историјску ни за књижевну наук у; Тутњевић, С. (2000)
Национални аспект рецепције дјела Иве Андрића, у: Динамика српског
књижевног простора, Бања Лука: Глас српски, стр. 202-203. Богдан
Ракић наглашава да је Ризвић – за разлику од својих претходника –
стручњак за књижевност, услед чега је и његов напад на Андрића најау
торитативнији, али да њиме – у критици писца – суштински не одмиче
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(премда је, што је ипак изненађујуће, најмање интересовања
завредела и критичких одзива имала у српској науци о књи
жевности), док је са друге – у значајном сегменту бошњачке
рецепције Андрића, и то првенствено у публицистици (на
нетачан, произвољан, крајње површан и агресиван начин)28 –
стекла статус најпомињаније када је реч о тумачењу и одно
су према целокупном Андрићевом делу.
Позитивистичким приступом анализирајући највећи број
Андрићевих прозних творевина – приповетке, романе, есе
је, усмена казивања које је објавио Љубо Јандрић – Ризвић
трага за свим појединостима које би се по њему могле схва
тити као израз пишчеве „одбојности према животу, духу и
култури исламског Оријента, који је он налазио у Босни, уз
тенденциозну и далекосежну, косовском кривицом опте
рећену, идентификацију Бошњака са Турцима-Османлија
ма, странцима и освајачимаˮ.29 Априористичким тврдњама
да Андрић босанске муслимане „стигматизира косовском
кривицом и османлијским насиљем, без разликовања, и
оправдава сувремени реваншизам против њихˮ,30 те да је
„властиту кривицу због националне издаје коју је учинио
од тачке коју је досегао Шукрија Куртовић као аматер (Rakić, B. [2000]
The Proof Is in the Pudding: Ivo Andrić and His Bosniak Critics, Serbian Stu
dies 14[1], Bloomington: Slavica Publishers, p. 87). Силија Хоксворт опо
миње да се Ризвићева књига „тешко чита зато што је усмерена само ка
једном циљу и што изражава дубоку озлојеђеност”; Хоксворт, С. (2004)
Иво Андрић: црвена марама у политичкој арени, Свеске Задужбине Иве
Андрића 23[21], стр. 151). Иван Ловреновић, пак, говори о Ризвићевој
„позитивистичкој марљивости у класификацији Андрићевих ’гријеха’
према муслиманима, која води ка „потпуном одбацивању књижевнога
за љубав национално-идеолошкога критеријаˮ; Lovrenović, I. (2008) Ivo
Andrić, paradoks o šutnji”, Motrišta 12[41], Mostar: Matica hrvatska Mostar,
str. 69). Такође, види и интересантне текстове Радмиле Горуп и Амиле
Кахровић-Посављак: Gorup, R. J. (2001) Read er as Critic: Ivo Andrić’s Bo
snian Chronicle, Serbian Studies 15(2), pp. 217-228; Kahrović-Posavljak,
A. (2012) Čitanje kao kanonizacija: metode falsificiranja teksta na primjeru
‘Mare milosnice’ Ive Andrićaˮ, Anzeig er für Slavische Philiogie 40, Graz:
Institut für Slawistik, str. 21-38.
28 Видети, на пример, писање Сеад
 а Зубановића и Мехмеда Делића, двоји
це бошњачких књижевника и публициста: Delić, M. Korijeni Andrićevih
moralnih devijacija, 06. januar 2011 [http://www.bosnjaci.net/prilog.php
?pid=40118]; Zubanović, S. Velikosrpska književnost je prethodnica geno
cida, 07. jul 2015 [http://www.bosnjaci.net/prilog.php?pid=56210]. У њихо
вим текстовима који обилују произвољностима проистеклих из непот
пуног читања Ризвићеве књиге – уз небројене произвољне конструкције
о Андрићу као „књижевној сподобиˮ, представнику великосрпске про
паганде, психички хендикепираној личности – неретко се и туђе мисли
о Андрићу (Куртовићеве, Зулфикарпашићеве и Филиповићеве) наводе
као да припадају Мухсину Ризвићу.
29 Rizvić, M. (1995) Bosanski muslimani u Andrićevu svijetu, Sarajevo: Ljiljan,
str. 16.
30 Исто, стр. 79.
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амбасадорским потписом пакта са Нијемцима у Берлину
[...] приповједачки искупљивао замјеном теза, истицањем
хисторијске кривице Бошњака у сврху правдања сувремених
злочина над њима [подвукао Б. Б.], и поновно се утврђивао
у митско-романтичарским идеалима и заносима српске хи
сторијеˮ,31 бошњачки књижевни историчар износи суд – о
Андрићевом књижевном легитимизовању ратних злочина –
у идеолошком смислу идентичан оном који је тридесет
година пре њега артикулисао Адил Зулфикарпашић.
Промишљајући о новинама које доноси Ризвић (прили
ком наметања и проширивања домена Андрићеве одговор
ности за формирање предрасуда о муслиманском свету) и
усмеравајући пажњу на теоријски приступ који је у дока
зивању својих уверења применио, потребно је истаћи како
Андрићев критичар на крајње симплификован и тенденцио
зан начин користи сазнања психоан
 ализе и Јаусову теорију
рецепције.
Као прво извориште Андрићеве исламофобије Ризвић из
дваја пишчев опортунизам и каријеризам, односно његову
тежњу да се „национално-политички додвори монархистич
ком режимуˮ32 и истовремено прилагоди и уклопи у хори
зонт очекивања српске читалачке публике, удовољавајући
„њеним епско-агоналним и романтичким осјећањима ниже
врстеˮ.33  Тако је за Андрића, по Ризвићевом мишљењу, при
поветка „Пут Алије Ђерзелезаˮ – захваљујући детронизаци
ји и демитизацији најзначајнијег епског јунака из муслиман
ске народне књижевне традиције, у „којему су [Бошњаци]
кристализирали све своје традиционално бићеˮ34 – пред
стављала „кључ за улазак у књижевни и политички живот
Београдаˮ.35 Уколико се, по уверењу Мухсина Ризвића, у
међуратној југословенској држави Андрић у хоризонт оче
кивања српских читалаца уклапао својим приповеткама у
којима су ликови босанских муслимана приказани пристра
сно, по претпоставци истог критичара Андрић је у земљи у
којој су власт заузеле комунистичке снаге испуњавао очеки
вања у књижевној рецепцији српске средине својим романи
ма (пре свега На Дрини ћуприја и Травничка хроника, а за
тим и Проклета авлија и незавршеним романом Омерпаша

31 Исто, стр. 313.
32 Исто, стр. 634.
33 Исто, стр. 8.
34 Исто, стр. 24.
35 Исто, стр. 8.

19

БОРИС БУЛАТОВИЋ
Латас).36 Осим прагматичних и егзистенцијалних Андри
ћевих мотива, други извор ’босанске мржње’ његових књи
жевних дела Ризвић види у психолошкој структури пишчеве
личности коју описује као „интимно трауматичнуˮ и „неу
ротично-психотичнуˮ.37 У таквом смислу Ризвић говори о
„потиснутој сфери комплекса и девијантних еротских на
гона у Андрићуˮ која се „стваралачки изразила у његовом
дјелу у читаву низу дубоко доживљених ’турских’ сексоман
ских ликова и патолошки настраних сцена [...], као ослоба
ђање властитих мрачних нагона, хомосексуалног садизма
и мазохизмаˮ.38 Оптуживши Андрића, како се дâ запазити
из претходног цитата, за личну склоност хомосексуализму
и њен директан утицај на његово књижевно стварање, Ри
звић је – у намери да на сваки начин дискредитује писца –
своје бројне коментаре о различитим врстама Андрићеве
’настраности’ распоредио у већину поглавља своје студије,
па тако пише о његовој „духовној склоности и стваралачкој
оптерећености за первертираним психопатолошким ликови
ма, сексуалним манијацима, садистима и сценама лудила и
злочинаˮ,39 затим о „дубокој идентификацији писца са лико
вима мучитеља [...] као властитог унутарњег растерећива
ња и ослобађањаˮ,40 о његовој „параноидној опсесији због

36 Могуће је уочити неколико појединости у вези са Ризвићевом оптужбом
о правилу по коме су у Андрићевим делима искључиво ликови босан
ских муслимана (и њима истоверних Турака) негативно приказани, као
и о начину на који овај критичар препознаје и из књижевног опуса изво
ди антибошњачке ставове писца. Интересантно је како ниједан Андри
ћев критичар не спомиње његов роман Госпођицу, који би без сумње,
под условом да је главни лик Рајка Радаковић приказана као припадница
босанско-муслиманског корпуса уместо српског, послужио као један од
важнијих аргумената у доказивању Андрићевог непријатељског односа
према муслиманима. И друго, критички поступак којим Ризвић прона
лази имплицитне противбошњачке Андрићеве идеје у Проклетој авлији
је и са елементарног логичког становишта произвољан и неодржив. На
име, Ризвић наводи како је Проклета авлија алегорија не само турског
друштва, него и „оног које се стварало ’под утицајем турске владавине’ˮ
(449), мислећи свакако на Босну у којој су репрезенти турске власти и
исламског утицаја били словенски муслимани. Осим што овај роман ви
ди као алегорију Босне и негативног исламског утицаја на њу, Ризвић
истиче и да је Карађозов „трактат о свеопћој кривици у Авлији нео
дољиво асоцирао и на стареничке, хисторијске кривице ’потурчених’,
исламизираних Славена у Босни, којима је било прожето цијело његово
дјелоˮ (453). Са друге стране, рецимо, Радован Вучковић сматра да је
Проклета авлија „алегоријски симбол за једну тоталитарну институци
ју”, и то „фашистичку у првом реду, с обзиром на време настанка овог
дела” (Vučković, R. [1974] Velika sinteza, Sarajevo: Svjetlost, str. 419).
37 Rizvić, M, nav. delo, str. 634.
38 Исто, стр. 634-635.
39 Исто, стр. 58.
40 Исто, стр. 201.
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кривице коју је подсвјесно осјећаоˮ,41 „патолошко-умјет
ничкој склоности за крвавим и мучилачкимˮ,42 и тако даље.
У својој визији Андрићевих личних и књижевних несимпа
тија према босанским муслиманима, оба поменута извора
ових несимпатија (егзистенцијално-каријеристички и неу
ротично-психотички) Ризвић наткриљује и објашњава пи
шчевим „подсвјесним комплексом национално-културног
ренегатстваˮ.43 Овај комплекс, по Ризвићу настао услед за
мене изворног хрватског етничког идентитета националним
и културним опредељењем писца за припадност српској
заједници, манифестовао се с једне стране кроз Андрићев
напор да идеолошки адекватно (путем негативног прикази
вања босанских муслимана) одговори на видокруг очекива
ња српских читалаца и политичког режима у југословенској
монархији; док се, с друге стране, на психолошком нивоу
ренегатски комплекс открива као „покушај ослобађања од
једног трауматичног оптерећења властитог животаˮ.44 Пре
познајући, тако, у лику Омерпаше Латаса књижевни пандан
Андрићевој личности, при чему као чинилац повезивања
истиче њихово својевољно конвертитство из опортунистич
ких побуда, Ризвић сматра да овај лик спада „међу умјет
нички најбоље и психолошки најуспјелије ликове Иве Ан
дрића управо стога што је он себе најинтимније познавао и
најдубље могао да искажеˮ.45
Када је реч о методолошком поступку који је Ризвић при
менио у својој студији, он се темељи на сагледавању Ан
дрићеве докторске дисертације као својеврсног идеолошког
претекста за његово књижевно дело, односно као „идејне
основе књижевног стварања [...] и кључа за разумијевање
одбојног односа према Бошњацима и њихову свијету, који
је Андрић изражаваоˮ.46 Према Ризвићевом увиду, све што
је „приповједачки слиједило у Андрићеву стварању након
1924. године само је књижевно развијање идеологије њего
ве докторске дизертацијеˮ.47 Дакле, из овакве перспективе
анализиран, Андрићев књижевно-стваралачки опус у про
матрању Мухсина Ризвића задобија изглед једне идеолошки
и политички конзистентне целине чији скоро сви појединач
ни сегменти успостављају континуитет и идеолошку везу са
41 Исто, стр. 645.
42 Исто, стр. 607.
43 Исто, стр. 105.
44 Исто, стр. 474.
45 Исто, стр. 474.
46 Исто, стр. 32.
47 Исто, стр. 56.
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претходно већ уобличеним антимуслиманским ставовима
из докторске тезе (као научног дела) истог аутора.48
Препознајући критичарску анахроност и теоријску мањка
вост у пракси узимања Андрићеве докторске дисертације за
полазиште у истраживању његових литерарних остварења,
Есад Дураковић је у свом тексту „Андрићево дјело у токо
вима идеологије евроцентризма” (из 1997. године)49 – наоко
уважавајући разлику између историографског и књижевног
дискурса – покушао да негативном типу рецепције Андри
ћа обезбеди другачију теоријску подлогу. Наиме, у чланку
овог у међународним научним оквирима признатог оријен
талисте и арабисте – у критичком разумевању слике света и
идејне равни у Андрићевом делу – демонстрирана је крај
ња ригидност и искључивост у примени изворне парадигме
оријентализма Едварда Саида.50 Тако, Дураковић ситуира
48 У различитим приликама и на разнородне начине већ је оспоравана
пракса некритичког линеарног поистовећивања идејног света Андриће
вог књижевно-уметничког дела са његовим идеолошким уверењима из
докторске дисертације (имајући у виду да се ради о различитим типо
вима дискурса: књижевном и научном). Видети на пример: Ћирковић,
С. (1982) Мишљење проф. Симе Ћирковића о Андрићевом докторату,
Свеске Задужбине Иве Андрића 1(1), стр. 247-249; Lovrenović, I. (7. de
cembar 1982) Šest decenija tajne, Danas (Zagreb), str. 61; Tutnjević, S. Knji
ževne krivice i osvete, str. 87; Žanić, I. nav. delo, str. 50; Kazaz, E. (2001b)
Od povijesnog do simboličkog toposa, Razlika/Diffèrance 1(1), Tuzla: Uni
verzitet u Tuzli, str. 77; Кољевић, С. (2007) Андрићев тамни вилајет у
дискурзивном и фикционалном језику, у: Вавилонски изазови: о сусре
тима различитих култура у књижевности, Нови Сад: Матица српска,
стр. 81-82.
49 Duraković, E. (1997) Andrićevo djelo u tokovima ideologije evrocentrizma,
Znakovi vremena 1(2), Sarajevo: Naučnois traživački institut „Ibn Sina”, str.
97-108. Ваља напоменути да је овај рад већу пажњу критике и оштрије
реакције задобио тек након што је прештампан у зборнику Андрић и Бо
шњаци (сви цитати из Дураковићевог текста биће навођени према овом
изворнику).
50 Лонгиновић примећује да се „оријенталистичка димензија у Андриће
вом књижевном делу умногоме разликује од дефиниције [овог термина]
будући да је основна историјска и политичка претпоставка Саидовог
’оријентализма’ европска колонијална доминација Истоком”, док је на
примеру Босне реч о „турској колонијалној доминацији словенским ста
новништвом” (“The Orientalist dimension in Andrić’s writing is quite dif
ferent from this definition since the main historical and political condition of
Said’s ‘Orientalism’ is European colonial domination over the East”). Longi
nović, T. Z. East Within the West: Bosnian Cultural Identity in the Works of
Ivo Andrić, in: Ivo Andrić Revisited: The Bridge Still Stands, ed. Vucinich,
W. S. (1995), Berkley: University of California, p. 124. Давор Бегановић
истиче да слика која се у Андрићевом делу може пронаћи о колонизо
ваној Босни „јесте слика изнутра те јој недостаје она битна компонента
која одликује Саидове оријенталисте, наиме фукоовска паноптичка пер
спектива”, те Андрић „не може бити оријенталиста, он евентуално може
прихватити становите постулате оријенталистичкога дискурза, али му
остаје, у бити, далек и туђ”; Beganović, D. (30. jul 2009) Orijentalizam i
nacionalna ideologija, Oslobođenje, Sarajevo], str. 11. Зоран Милутиновић
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Андрићев књижевни рад у оквире традиције европоцен
тричне империјалне културе и књижевности, наводећи како
он припада оној врсти литературе „која се средствима умјет
ности ангажира у моћној идеологији која се данас у свије
ту именује као евроцентризам, а чији су стратешки циљеви
евидентни у дјелимично успјелим напорима да се Оријент и
оријентална духовност, првенствено оријентално-исламска
духовност у цјелини, негативизира до мјере када тај свијет
и та духовност постају осмишљен и ’оправдани’ предмет
негативног третмана”.51 Истичући како Андрићев опус на
идеолошком плану представља „литерарну отоманизаци
ју Босне”,52 те да су пишчеви „евроцентристички идеоло
шки ставови радикализирани до разине правога расизма”,53
исти критичар износи уверење по којем је Андрићу доде
љена Нобелова награда за књижевност управо због евро
поцентристичке идеолошке оријентације54 и „врло успјелог
идеолошког ангажмана, прије него због умјетничке вријед
ности”55 његовог дела. Даље, на трагу Ризвићевих увида и
сматра оптужбе за Андрићев оријентализам површним и тврди да се
оријенталистички судови у Травничкој хроници појављују „пре свега у
Давиловим исказима, или у његовим зонама, али су до те мере подри
вени или релативизовани његовим понашањем, његовим осталим иска
зима, да се може оправдано тврдити како је оријентализам у Травничкој
хроници једна од тема, а не свесни или несвесни став аутора” (“Orienta
list claims in the novel mostly appear in Daville’s utterances, or in his zones,
but they are relativized and subverted to such an extent by his actions, his
other utterances and relationship with other characters, that it seems justifi ed
to claim that Orientalism in Bosnian Chronicle appears as one of the novel’s
themes, not as the conscious or even subconscious attitude of its author”).
Milutinović, Z. (2008) Misunderstanding is a Rule, Understanding is a Mi
racle: Ivo Andrić’s Bosnian Chronicle, Slavonic and East European Revi
ew 86(3), Leeds: Maney Publishing, p. 463. Мирољуб Јоковић запажа да
Андрић у свом књижевном стваралаштву „свет никада није посматрао
из перспективе победника, него из перспективе побеђених”. Видети:
Јоковић, М. (1998) Профетски аспекти Андрићеве уметности, у: Језик
у долини оностраног, Београд: Рашка школа, 22-31. Такође, значајан
је и Танасковићев текст о Дураковићевом виђењу Андрићевог дела:
Танасковић, Д. Окциденталистички редукционизам пред уметношћу
Иве Андрића, у: Андрић између Истока и Запада, ур. Кузмановић, Р.
(2012), Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске,
стр. 363-378.
51 Duraković, E. nav. delo, u: Andrić i Bošnjaci, str. 192.
52 Исто, стр. 198.
53 Исто, стр. 200.
54 Мустафа Мулалић (нав. дело, стр. 268-270) је, са друге стране, тврдио
да је „лаковерна” и „наивна” Нобелова фондација приликом одабира
Андрића за добитника награде била руковођена „осјећањем моралног
дуговања према југословенској књижевности”, као и да знатан део за
слуге припада залагању југословенске културне дипломатије. Значај ове
награде је, пак, за Мулалића „неподударан вриједностима Андрићевог
књижевног дјела” (270).
55 Esad Duraković, nav. delo, str. 192.
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формулација, Дураковић говори о два плана симултане иде
олошке ангажованости Андрићеве прозе: о „демитизирању
муслиманских позитивних митова” као поступку којим се
„одузима упориште дигнитета једнога народа”,56 а затим и о
„сатанизирању цјелокупне муслиманско-бошњачке повије
сти”, чиме се „Бошњацима намеће осјећај колективне крив
ње, депримирајућег срама и погубне инфериорности”.57 И
најзад, применивши слику света Андрићевог дела не само
на време у коме се писани његови инкриминисани рома
ни На Дрини ћуприја и Травничка хроника (Други светски
рат),58 него и на потоњи грађански рат у Босни и Херцего
вини (вођен од 1992-1995. године), Дураковић изриче став
да читалац који „прихвати Андрићев свијет као аутентичан
и ко се пода емотивном набоју који производи његово дјело,
по природи ствари сматрат ће корисним истребљивање Бо
шњака као опасног елемента у самоме ткиву тзв. европске
цивилизације”.59
Уочавајући необичан феномен да степен приписиване кри
вице Андрићу као писцу и заоштреност критичарског тона
према његовом делу расте градацијски у сваком наредном
‘нападу’ – услед чега чланак Шукрије Куртовића делује до
иста бенигнијим у односу на сва потоња негативна критичка
тумачења која полазиште имају у пишчевој ’антимуслиман
ској тенденцији’ – указаћемо на то да, у хронолошком следу,
наредни покушај идеолошке дискредитације писца предста
вља већ спомињани зборник Андрић и Бошњаци.60 Повод за
настанак овог зборника је неуобичајен: он је сачињен као
56 Исто, стр. 199.
57 Исто.
58 У Зулфикарпашићевом маниру аутор наглашава да „Андрић пише своје
најпознатије романе у јеку геноцида над муслиманима по Босни, Санџа
ку и Црној Гори садејствујући с тим геноцидом властитим средствима и
оправдавајући га својим дјелом” (Исто, стр. 203, фуснота бр. 23).
59 Исто, стр. 203.
60 У зборнику је штампано укупно 16 радова подељених у две целине. У
првом делу се налази 12 од укупно 15 радова који су презентовани на
научном скупу (три прилога – чији аутори су Мухидин Џанка, Марко
Оршолић и Мустафа Спахић – су притом изостављена), док се у дру
гом делу налазе четири раније публикована текста (Шукрије Куртовића,
Муниба Маглајлића, Ђенане Бутуровић и Есада Дураковића) који – са
изузетком ранијег Маглајлићевог рада, као и чланка Ђенане Бутуровић
(обоје аутора је приложило и нове реферате, штампане у првом делу
зборника) – припадају истом рецепцијском моделу Андрићевог опуса.
Ваља нагласити да је текст Неџада Ибрахимовића („Контекст у тексту
или Фиктивна биографија у нејасном интерпретацијском контексту”)
из првог дела зборника једини супротстављен негативном рецепциј
ском кључу у коме се сагледава Андрићево дело; штавише, његов аутор
проблематизује управо такав вид рецепције какав се нуди и промовише
посредством овог зборника.
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резултат научног скупа „Дјело Иве Андрића у хисторијском
и друштвеном контексту” одржаног 13. и 14. новембра 1999.
године у Тузли, уприличеног након вишемесечне медијске
расправе (вођене пре свега у сарајевским листовима Дани
и Ослобођење) покренуте иницијативом Опћинског дру
штва Бошњачке заједнице културе „Препород” (од 7. маја
1999. године) да се преименује назив улице која у овом гра
ду носи Андрићево име. У том смислу, Мухидин Пашић,
тадашњи председник именованог друштва, у интервјуу за
Дневни аваз (датом као вид образложења ове иницијативе)
је изнео бројне оптужбе на рачун писца напомињући како
Андрић „управо због својих литерарних дјела сноси велику
одговорност, већу можда и од самих реализатора пројекта
’Велика Србија’. Он је један од идеолошких архитеката тог
пројекта, заједно са неким члановима САНУ-а. Да је жив,
вјероватно бисмо покренули утврђивање његове одговорно
сти за злочине у Босни, за све страхоте које су се догодиле
бошњачком народу”.61
У складу са основном уредничком замишљу – да се афирми
шу и аргументују тезе о Андрићу као великосрпском шови
нисти и књижевном присташи „противбошњачке идеологи
је”62 – протагонисти оваквог вида рецепције су, како наводи
Тутњевић, имали веће изгледе „у теоријама које тежиште с
текста помјерају на контекст, а с дјела на читаоца”, при чему
„увијек недостаје она кључна карика којом се тако изложена
сопствена теоријска поставка повезује са текстом, односно
предметом о коме се говори, а која је пресудна за резултат
до кога се долази”.63 Како би бављење сваким засебним тек
стом из зборника било излишно, јер ниједан од њих не до
носи неку значајнију новину у критичкој интерпретацији
пишчевог књижевног дела, указаћемо само на поједине де
таље који би се могли узети као ’репрезентативни’ за назна
чени модел сагледавања Андрића и његовог опуса. Хаџем
Хајдаревић, на пример, назива Андрића „атрофираним на
ционалним романтичарем” који је „сав у зидовима фрустри
рајућих заблуда о земљама, народима, вјерама, културама”,
док је његова литература – инспирисана „идеолошким набо
јем косовског мита” – мономитска и монолошка „до те мјере
да чак и сама постаје мит” и истовремено лаж.64 Мухамед
Хуковић апелује да се искористи Мадридска декларација (из
1998. године) како би се – по препоруци ове декларације да
61 Цитирано према: Lasić, M. nav. delo, str. 42-43.
62 Видети: [Maglajlić. M.] Riječ uredništva, u: Andrić i Bošnjaci, str. 7.
63 Тутњевић, С. Андрићевска слика свијета и муслиманска/бошњачка
књижевност, стр. 404-405.
64 Hajdarević, H. Andrić kao sudbina, u: Andrić i Bošnjaci, str. 22-23.
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се из наставних уџбеника у Босни и Херцеговини изоста
ве сви потенцијално увредљиви садржаји за друге народе
у држави – уклонила између осталог и Андрићева дела.65
Текст „Национализам као негација Андрићеве умјетности”
Расима Муминовића, бошњачког филозофа и професора са
рајевског Филозофског факултета (преминулог 2012. годи
не), засигурно је рад писан са највећим критичарским пре
тензијама у насловљеном зборнику. Уз изузетну оштрину
са којом говори о Андрићу (каква се може запазити још је
дино у публицистичким текстовима појединих бошњачких
аутора о овом писцу), Муминовић доноси и извесне нови
не у теоријском прилазу. Постављајући у први план хума
нистички садржај уметничког дела и његову истинитост,
овај критичар сматра да Андрићева литература игнорише
обе поменуте компоненте које по његовом мишљењу има
ју пресудан значај за изрицање вредносне оцене. Будући да
„изневјерава сврху умјетности”, упркос својим формалним
и стилским квалитетима, Андрићево дело је – како сматра
Муминовић – постало „слушкиња великосрпске идеологи
је”, те оно данас, „стојећи на разини косовског mythosa”, у
хуманистичком погледу постаје прошлост „која је могла ин
спирирати само крвнике сребреничке трагедије да истрају у
свом косовском безумљу”.66  
Иако би било за очекивати да ће негативна валоризација Ан
дрићевог књижевног опуса у дêлу бошњачке критичарске
праксе, доживевши свој зенит објављивањем књиге Мухси
на Ризвића и зборника Андрић и Бошњаци, показивати – ма
кар у бројности критичких притужби и њиховој искључиво
сти – знаке опадања, те се заиста чинило тешко замисливим
да се наново појави критичка студија о Андрићу обимна
попут Ризвићеве, у другој деценији 21. века (2013. годи
не) штампани су најпре рад хрватско-америчког историча
ра Ива Банца „Политички аспекти Андрићева дјеловања”67
65 Huković, M. Književno djelo Ive Andrića u svjetlu Madridske deklaracije, u:
Andrić i Bošnjaci, str. 109-110.
66 Muminović, R. nav. delo, str. 117.
67 Банчев текст је настао за потребе учешћа на скупу поводом 120-годи
шњице Андрићевог рођења, одржаном у Загребу 14. децембра 2012.
године, у организацији Хрватског друштва писаца. Објављен је потом
2013. године у два часописа: Banac, I. (2013) Politički aspekti Andriće
va djelovanja, Forum Bosnae 61/62, Sarajevo: Međunarodni forum Bosna,
str. 116-121; исти рад је штампан и у загребачком часопису Književna
republika 11(7/9), str. 99-103. Текст историчара хрватског порекла пред
ставља кратак извештај о природи Андрићевог политичког ангажовања,
углавном по писаним сведочењима других, и не доноси новије увиде
који би били од значаја за даље истраживање пишчевог политичког де
ловања (нити је аутор, судећи по садржини текста, имао такве аспира
ције), док је о његовом књижевном раду записао свега неколико кратких
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и неколико текстова Русмира Махмутћехајића,68 а затим и
Махмутћехајићева књига од готово шест стотина страница
под насловом Андрићевство: против етике сјећања (2015).
За потребе проблема који тумачимо, чланак Ива Банца није
од веће релевантности, уствари – допринос овог у међуна
родним оквирима познатог историчара (предавача на аме
ричким унивезитетима Станфорд и Јејл, као и на Централ
ноев ропском универзитету у Будимпешти)69 афирмацији
негативне рецепцијске линије која почива на ставу о Андри
ћевој мржњи према муслиманима (подстакнутој пишчевом
опортунистичком приврженошћу великосрпској идеологи
ји) је далеко мерљивији и далекосежнији у посредном об
лику. Наиме, ригидно сагледавање и негативнo вредносно
просуђивање о пишчевом књижевном делу у бошњачкој
критици – мерено учинцима њеног деловања и утицаја у
науци – пребивали су, у највећем степену, у ограниченим
локалним оквирима. Међутим, појављивањем текста Русми
ра Махмутћехајића Andrićism: An Aesthetics for Genocide у
референтном америчком научном часопису East European
Politics and Societies,70 „бошњачка академска сатанизација
Иве Андрића” је, како наводи Мухарем Баздуљ, „изишла у

реченица. У њима Банац наводи како је Андрић доживљавао Босну „као
земљу мржње и своја размишљања о ужој домовини ставио у уста свог
књижевног двојника Макса Левенфелда. Нема двојбе да је све што је
ретроградно у Босни везивао уз ислам и ’поклонике арапског варалице’.
Муслимански јунаци попут Ђерзелез Алије и браће Морића у његовом
су дјелу заправо дехуманизирани”.
68 Видети: Mahmutćehajić, R. Andrićism: An Aesthetics for Genocide, pp.
619-667; Mahmutćehajić, R. (2013b) Andrićevstvo: protiv etike sjećanja,
Forum Bosnae 61/62, str. 122-140; Isti (2014) Tabu i njegovi žreci: o nacio
nalizmu, rasizmu i orijentalizmu, Godišnjak BZK „Preporodˮ 14, Sarajevo:
BZK „Preporod”, str. 128-149. Махмутћехајићева књига (сва три текста
чине њене делове) носи идентичан наслов као и други наведени текст.
Четврти чланак (у њему Андрић није примарна тема проучавања), који
је презентован на Трећем научном скупу „Босанскохерцеговачка држава
и Бошњациˮ одржаном 1. јуна 2013. године у Сарајеву (у организацији
БЗК „Препородˮ), није штампан као део будуће књиге. Видети: Mahmut
ćehajić, R. (2013c) Bosanska politička filozofija: između fantazija i realnosti,
Godišnjak BZK „Preporodˮ 13, str. 101-145.
69 Иво Банац је радио на Универзитету Станфорд од 1972. до 1977. године,
када је прешао на Универзитет Јејл (на коме је и тренутно у звању еме
ритус професора). У периоду од 1994. до 1999. године био је директор
Института за Југоисточну Европу будимпештанског Централноев роп
ског универзитета. Од 2007. до 2009. године налазио се на месту пред
седника Хрватског хелсиншког одбора за људска права.
70 О референтности овог часописа говоримо не у смислу квалитета обја
вљених радова, него његове цитираности и утицајности мерене такозва
ним импакт-фактором који на својој платформи Web of Science објављује
америчка организација Thomson Reuters.
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свијет”.71 Оно што је специфично за Махмутћехајићев чла
нак (као и за доцније објављену књигу) јесте да, сасвим вид
но, он уопште нема одлике научног рада нити задовољава
формалне карактеристике академског дискурзивног стила,
и писан је као некаква врста филозофско-спекулативног и
политичког есеја, са пренаглашеним видовима ванкњижев
не аргументације чије би се порекло пре могло сврстати у
подручје теологије или, понајпре, филозофије религије.72
Није, стога, нимало занемарљив податак да je овај текст,
окарактерисан као „погрешно читање удружено са слепи
лом и апсолутном вољом за оптуживањемˮ,73 задобио место
у високоцитираном америчком часопису (и могућност да се
налази на увиду најширој академској јавности која се бави
‘источноев ропским студијама’) заслугом једног од њего
вих уредника, Ива Банца. Да се у овом случају не ради о
71 Bazdulj, M. (17. septembar 2013) Ivo Andrić između Mahmutćehajića i Ku
ljiša, Oslobođenje.
72 Још у својој књизи о поезији Мака Диздара, дефинишући природу вла
ститог приступа књижевном делу, сâм Махмутћехајић наводи да се
његова разматрања првенствено налазе у „видику перенијалне филозо
фије”; Mahmutćehajić, R. (2009) Preko rijeke: o pjesništvu Maka Dizdara,
Sarajevo: Buybook, str. 7). Маја Абаџија је у свом критичком приказу ове
књиге прецизно утврдила недостатке који се тичу прикладности самог
књижевно-теоријског приступа и уверљивости његове реализације у
конкретној Махмутћехајићевој интерпретацији Диздаревог књижевноуметничког дела. Наиме, ауторка за Махмутћехајићеву књигу каже да
представља „изванредно манипулативан, сколастички интониран лаби
ринт који на појединим мјестима потпуно губи везу са књижевношћу
самом, трансформирајући почетну интерпретативну потку у мукотрпно,
дуготрајно и истрајно образлагање основних појмова перинијалне фи
лозофијеˮ; те у закључку свог приказа наводи како „Махмутћехајићев
’метод’ не посједује ниједну пожељну карактеристику књижевно-кри
тичког метода осим свог псеудофилозофског оквира” и да „кључни про
блем ове књиге, она тачка у којој је она изгубила свој смисао, али не и
сврху, јесте тачка у којој се одрекла вјерности свом објекту, поезији Ма
ка Диздара, и прешла у проповједничку литературу”. Abadžija, M. Kad
književna kritika kolabira u skolastiku; Mahmutćehajić, R. (2009) Preko rije
ke: o pjesništvu Maka Dizdara, u: Nacija i poststrukturalizam: zbornik ana
liza i članaka, uredili Sokolović, M. i Imamović, H. (2013), Sarajevo: Inter
kultura, види странице 85. и 93. Недостаци о којима говори Абаџија би
се у највећој мери могли односити и на Махмутћехајићево истраживање
Андрићевог књижевног опуса. Како је Махмутћехајић и у студији о Ан
дрићу остао доследан свом теоријском приступу и интерпретативном
моделу примењеном при анализи Диздареве поезије, основна разлика
између ове две књиге се очитује у позицији критичара према предмету
свог тумачења: док је према Диздару несумњиво афирмативан (сматра
га највећим босанским песником), у односу према Андрићу и његовом
књижевном стваралаштву је изразито негативан.
73 „Die falsche Lektüre ist mit Blindheit und dem unbedingten Willen zur
Denunziation verbundenˮ; Beganović, D. (2013) Islam und Christentum
zwischen Ablehnung und Verflechtung. Der Franziskaner-Zyklus von Ivo
Andrić gelesen im Kontext sein er Dissertation, Slavica Tergestina 15, Trie
ste: Università degli Studi di Tries te, S. 104.
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уобичајеном коришћењу потпуно легитимног права уред
ништва сваког часописа да објављује научне радове неза
висно од тога да ли је сагласно са научним резултатима који
су у њима презентовани или не, већ да је реч о непосред
ној научној подршци сведочи и сазнање да се Иво Банац,
уз још једног хрватског универзитетског професора који је
већи део прве деценије 21. века радио на Универзитету Јејл
(Слободана Просперова Новака), појављује као рецензент
поменутe Махмутћехајићеве књиге Андрићевство.
Без обзира на замашну екстензивност Махмутћехајиће
ве књиге и сасвим другачију теор ијску визуру (теолошкофилозофску) из које се Андрићево дело перципира, не би
се ипак могло устврдити да она доноси неку значајнију но
вину у контексту типова приговора који су упућивани пи
сцу и његовом литерарном опусу.74 Штавише, у разматра
њу Андрићевог опуса – у студији чији је аутор некадашњи
декан Електротехничког факултета осијечког универзитета
(по занимању инжењер електротехнике) и потпредседник
Владе Босне и Херцеговине (1991-1992) – веза између тео
лошких, филозофских и историјских промишљања на једној
страни,75 и већ устаљеног модела политичке егзекуције пи
сца (наводно изведене примарно из Андрићевог књижевног
дела) на другој, не само да није убедљиво аргументована не
го је остала у потпуности нејасна и нераспознатљива. Сто
га, у овој прилици ћемо покушати да укратко расветлимо
значење насловног неологизма ’андрићевство’ и поднаслов
них синтагми ’естетика за геноцид’ и ’етика сјећања’ (из
чланка и књиге), који се појављују као елементарне, лајт
мотивске Махмутћехајићеве идеје у вези са Андрићевом
књижевношћу.
74 Махмутћехајићево тумачење се умногоме ослања на Ризвићеве и Дура
ковићеве увиде, иако у читавој књизи критичар Ризвића спомиње само
два пута, а Дураковића ниједном (притом преузима читаве Дураковиће
ве мисли, попут оне да ко „прихвати Андрићев свијет као аутентичан и
ко се пода емотивном набоју који производи његово дјело, по природи
ствари сматрат ће корисним истребљивање Бошњакаˮ (Махмутћехајић
наводи да Андрићева „причања нису о некој збиљној Босни нити о ње
ним људима. Ко год усвоји да јесу, хтио или не пристаје уз њихово кори
шћење за злочиначке потхватеˮ. Mahmutćehajić, R. (2015) Andrićevstvo:
protiv etike sjećanja, Beograd: Clio, str. 83.
75 Као показатељ филозофско-спекулативног есејистичког слоја у Мах
мутћехајићевој књизи о Андрићу видети, на пример, следеће реченице:
„Вјесник Хвал каже да су међу свим људима овог и будућег свијета он
и вјесник Иса најближи један другоме. Њима, као знаковима савршене
људске могућности, одговара подне у обзорјима вањског свијета, Сунце
у зениту. [...] Вјетар је знак Духа – благ и силовит, окрепљујући и раза
ратељски, одсутан и присутан, одасвуд и ниоткуд, мио и неухватљив,
навјешћујући и одлазећи, животан и смртан, плодан и пустошан”. Исто,
стр. 358-359.  
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Кованицу ’андрићевство’ Махмутћехајић испрва одређу
је као појаву некритичке глорификације и политичке упо
требе писца. Исти појам он најпрецизније описује назива
јући га „маском за представљање босанског муслиманства,
идеологијски конструиране расне и религијске туђости која
пријети нацијској нашостиˮ, тј. „канонизирањем приповје
дачког дјела Иве Андрића у служби културног расизма као
битног садржаја сваког национализмаˮ.76 Оваквим појмов
ним одређењем ’андрићевства’, међутим, нису обухваћена
сва значења у којима га његов креатор уистину користи. На
име, Махмутћехајић својој критици не излаже само инстру
ментализацију Андрићевог књижевног дела, него интерпре
тацију заснива на потенцирању природе тобоже негативног
односа писца према босанским муслиманима као ’Другом’,
потпуно страном и инфериорном (кроз читаву студију он
понавља Андрићеву напомену о „приповеткама о Турци
ма и о нашимаˮ77): својим делом, наводно, писац посредује
властити расистички и националистички став према мусли
манима у форми „сировог оријентализмаˮ.78 Дакле, појмом
’андрићевство’, у подједнакој мери, Махмутћехајић указује
и на један тип књижевно-идеолошког дискурса блиског ори
јенталистичком, којим се босански муслимани претварају у
фигуре расног, етничког и културног странца. Књижевни и
идеолошки узор за негативну представу о муслиманима Ан
дрић је, по Махмутћехајићевом уверењу, имао у Његошевом
делу, те је и своје „приповиједање поставио у оквир исте на
цијске телеологијеˮ79 чији је кључан садржај „обезљуђава
ње Туракаˮ.80 У крајњој изведби, евидентно, Махмутћехаји
ћева кованица се указује као једна конструкција бременита
идеолошким значењима.
Уколико се присетимо начина на који је Муминовић оценио
целокупан опус овог писца: као уметнички уверљив и успе
шан, али науштрб потпуног изневеравања хуманистичког и
етичког смисла књижевности; увидећемо да су вредносни
судови изнети у Андрићевству засновани на сличној идејној
и теоријској платформи. По Махмутћехајићевом виђењу, Ан
дрић је – занемарујући императив историјске истинитости
76 Исто, стр. 290.
77 Ову синтагму Андрић је употребио у уводној напомени уз своју прву
збирку приповедака објављену 1924. године („Ове приповетке о Турци
ма и о нашима јесу само део [отприлике средњи] једног рада, започетог
приповетком ’Пут Алије Ђерзелеза’ и до данас незавршеногˮ; Андрић,
И. [1924] Приповетке, Београд: Српска књижевна задруга, стр. 3).
78 Mahmutćehajić, R. Andrićevstvo, str. 332.
79 Mahmutćehajić, R. Bosanska politička filozofija: između fantazija i realnosti,
str. 124.
80 Mahmutćehajić, R. Andrićevstvo, str. 101.
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– приказао извршиоце злочина као жртве, па су „наставља
ња убијања и прогоњења преживјелих Турака и потурчења
ка свети чин ослобађања којем прича служи као збиљнија
и од саме збиљеˮ,81 што сведочи о томе како у Андрићевом
„причању постоје и она која подстичу и правдају злочинеˮ.82
Даље, разматрајући однос у коме се налазе естетика и етика,
бошњачки аутор истиче да оне „нису могуће изван њихове
узајамности са истиномˮ,83 те оспорава исправност теор иј
ских поставки којима се заговара иманентни, ’унутрашњи’
приступ делу, јер је у таквој поставци „одвојености умјетни
ка и умјетничког дјела готово немогуће говорити о морал
ној одговорности и аутора и његовог читатељаˮ.84 Уз то, за
Андрићеву књижевност он тврди да је „од почетка уграђена
у српски национализам у његовим српско-хрватским и југо
славенским маскирањимаˮ.85 Идеолошка функционалност и
сврховитост Андрићевог дела (које „подстиче човјека у злој
намјериˮ86) је, дакле, по Махмутћехајићевом тумачењу нај
бољи показатељ онога што „апсолутизирана естетичностˮ87
може да представља у одсуству етичких вредности. На тај
начин, што је и основна Махмутћехајићева мисао, уколико
се у књижевности естетика не ослања изнад свега на морал,
онда она може – у драстичним примерима, као у случају Ан
дрићевих приповедака и романа – да чини потпору чак и
за геноцид. Тада естетска уверљивост књижевно-уметнич
ког дела заправо функционише као мимикријско обележ
је, којим не само да се прикривају неет ички садржаји него
се, „естетизацијом нацијске политикеˮ, замагљује могућ
ност наступања последица које би биле упоредиве са „ис
куством нацизмаˮ.88 Насупрот овако схваћеној естетици у
њеном апсолутизованом виду (као ‘естетици за геноцид’)
он поставља ‘етику сјећања’, којој Андрић, по његовом ми
шљењу, противречи и својим књижевним опусом и својом
биографијом.
Наведени цитати из Махмутћехајићеве интерпретације Ан
дрићевог дела недвосмислено упућују на сазнање о крити
чаревој приличној неинвентивности: ’каталог приговора’
он преузима од Мухсина Ризвића (и посредно од Шукрије
81 Исто, стр. 12.
82 Исто, стр. 13.
83 Исто, стр. 41.
84 Исто, стр. 21.
85 Исто, стр. 337-338.
86 Исто, стр. 12.
87 Исто, стр. 392.
88 Исто, стр. 392.
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Куртовића), оптужба за ’оријентализам’ несумњиво потиче
од Есада Дураковића, док инсистирање на етици као кључ
ној аксиолошкој компоненти књижевног дела има претход
ника у увидима Расима Муминовића. У поређењу са прет
ходном критичком литературом о Андрићу као исламофо
бичном писцу, Махмутћехајићев допринос овом типу ре
цепције се, са једне стране, огледа у теоријско-филозофски
широко заснованом разматрању и поимању Андрићеве књи
жевности као претходници геноцида над Бошњацима, чијем
спровођењу је она допринела и рецепцијским дејством али
и својим значењским потенцијалима (и у испољавању ова
квог схватања Махмутћехајић је такође Муминовићев след
беник).89 Са друге стране, будући да својим присуством и
циркулисањем на академској сцени која није сведена само
на локалне оквире има могућност да буде узето у разматра
ње у интернационалном научном дискурсу заинтересова
них истраживача (иностраних слависта, социолога, као и
стручњака који се баве међународним односима, етничким
и постколонијалним студијама, као и студијама национа
лизма, итд.), Махмутћехајићево тумачење Андрића има, за
разлику од свих досадашњих критичких анализа дела овог
писца, неупоредиво већи капацитет за проширену рецеп
цију. У том смислу, појава текста објављеног у америчком
часопису East European Politics and Societies нема мању ва
жност од публиковања целе студије код српског издавача;
додатни разлог за то је и наслов чланка из часописа, у којем
се Андрићева књижевност доводи у директну семантичку
спону са геноцидом.  

89 Унеколико, ставови Русмира Махмутћехајића су сродни и становишти
ма Мухамеда Филиповића. Иван Ловреновић истиче – иако не доводи у
везу Махмутћехајићеве погледе са неким од битних ставова Мухамеда
Филиповића (о богумилском пореклу Бошњака, континуитетима босан
ске државности и духовне традиције Босне са нагласком на позитиван
утицај ислама) – како је, уствари, интерпретација босанске историје
„темељни мотив свих његових тобоже перенијалистичких а заправо
национално-идеолошки заинтересираних елаборација, па и ове у којој
је Андрић само привидно главна тема” (Видeти: Lovrenović, I. Andrić
i ‘zemlja mržnje’ [2], 19. januar 2014 [http://www.autograf.hr/andric-i-ze
mlja-mrznje-2/]). Станиша Тутњевић, пак, казује како претпоставку за
Махмутћехајићево ’андрићевство’ чини „таква идентитетска конструк
ција у којој агресивна српско-хрватска национална свијест деструира и
затире почетни аутентични босански идентитет људских заједница на
овом простору и Муслимане као поуздане баштинике тога идентите
та”. Оваквим схватањима „Махмутћехајић је најближи ’босанском ду
ху’ Мухамеда Филиповића из далеке 1967. године који се у овој књизи,
очито са разлогом, нигдје не спомиње”. Тутњевић, С. (2016) ‘Припо
вједно обешчовјечивање босанских муслимана’, Свеске Задужбине Иве
Андрића 35(33), стр. 310.  
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У постјугословенском времену, редукционистичка интер
претација и политичко вредновање Андрићевог књижевног
дела није ограничено само на рецепцију у бошњачкој, већ
егзистира и у српској интелектуалној средини. Стога, уз до
садашњи истраживачки напор у расветљавању негативне
критичке рецепције карактеристичне пре свега за један не
мали сегмент бошњачке критике, настојаћемо да критички
испитамо и миметички модел типичан за такозвану српску
‘ратну рецепцију’ Андрића (као и примере доцнијег некњи
жевног односа према делу овог писца).  
Под српском ратном рецепцијом подразумевамо идеолошки
вид актуел изације (знатно више неголи тумачења) Андри
ћевог дела и његовог ’примењивања’ на ратну стварност
(углавном заснованог на апострофирању пишчевог пророч
ког ’ратног визионарства’ у босанском ’тамном вилајету’,
његове способности да открије узроке и наводно иденти
фикује кривицу ’пóтурицā’ и српско страдалништво у Бо
сни као универзално важеће категорије) које се у српском
интелектуалном окружењу остваривало превасходно током
ратних година и у првом реду на традиционалној културној
манифестацији „Вишеградска стазаˮ (као и на скупу у истом
граду одржаном поводом обележавања педесетогодишњице
од објављивања три Андрићева романа), на којој су се као
учесници појављивали Војислав Максимовић, Љубомир
Зуковић, Добрица Ћосић, Никола Кољевић, Радован Кара
џић,90 Вук Милатовић, Слободан Ракитић – интелектуалци
90 За показатељ ратне употребе Андрићевог књижевног дела Иван Ловре
новић (као и Марко Вешовић у својим публицистичким текстовима)
узима често навођен пример Радована Караџића и Николе Кољевића,
ондашњих председника и потпредседника Републике Српске, који су
енглески превод приповетке „Писмо из 1920. године” – наводни доказ
о Босни као земљи међунационалне мржње – достављали страним пре
говарачима као врсту псеудокњижевног (уствари политичког) аргумента
за етничку поделу Босне и Херцеговине. Lovrenović, I. Ivo Andrić, para
doks o šutnji, str. 67. У складу са овом спознајом, Ловреновић истиче како
се у српском „методолошком кривотворењу фатално замјењује и мијеша
књижевна фикција с фактичком повијесношћу, а говор ликова неовла
штено се претвара у ’став’, ’изјаву’, ’мишљење’ писца, односно грађан
ске особе Иве Андрића, којим се, онда, ’потврђује’ исправност одређе
них политичких замисли и пројеката... До каквих наказних изобличења
и посљедица то може довести, показало се за вријеме рата 1992-95” (67).
Посредством одреднице о ’босанској мржњи’ Андрићева приповетка је
идеолошки тумачена и на хрватској страни (током хрватско-бошњачког
рата), о чему пише Иво Жанић наводећи примере двојице политички
активних интелектуалаца: универзитетског професора књижевности
Златка Крамарића (дугогодишњег градоначелника Осијека) и писца
Ивана Аралицу (видети: Žanić, I. nav. delo, str. 53, fusnota 5). На упитну
ваљаност једносмерног читања поменуте Андрићеве приповетке, осим
Ловреновића, експлицитно указује и Славко Гордић, апострофирајући
завршетак приповетке у којој главни лик Макс Левенфелд, који бежи од
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чији се реферати или поздравни говори са поменутог годи
шњег скупа у Вишеграду наводе као пример ратне рецепци
је и дневнополитичке употребе Андрићевог дела.
Тутњевић указује на типолошку сродност оваквог вида чи
тања Андрића (утемељеног на супституцији историјске и
уметничке истине) са оним који је испољио Мухсин Ризвић
(још у тротомном Књижевном животу Босне и Херцеговине
између два рата из 1980. године), само са другачијим идео
лошким предзнаком, будући „да се Андрићева наводно не
гативна, мрачна слика Босне и њених људи, првенствено
Муслимана, у овом случају доживљава као ’права’ и сматра
аутентичном, па се не узима као ауторов гријех и кривица,
него, напротив, третира малтене као његова заслуга израже
на у оквиру његове визионарске способности да историјске
процесе [...] сагледа у њиховом правом значењу у свим вре
менским димензијама, укључујући и ону накнадну, у којој
се одвијао и најновији грађански рат у Босни. У коначном
смислу и најбаналнијем преводу протагонисти овакве ре
цепције прихватају тезу да Андрићево дјело заиста, макар
и индиректно, имплицира кривицу ’Турака и потурица’ за
негативне посљедице османске власти у Босни, која се пер
манентно обнавља и у кризним приликама враћа поводима
свога настанка, као што је био случај у посљедњем рату.”91
Овакви ставови, казивани „архаичном патриотском ретори
ком и патетиком”, артикулишу се – како сматра Тутњевић –
„углавном побочно и успутно, у текстовима о Андрићу оп
ште природе у којима најчешће то није основно питање рас
праве”, али се упркос томе „и даље ради о необавезној и
произвољној надградњи Андрићеве представе о Босни која
се конституише на неповезаним слојевима једне врсте наци
оналне, претежно епске свијести подстакнуте и оживљене
сликама и ситуац
 ијама из Андрићевог дјела, и која се као
таква издигла изнад тога дјела и изгубила упориште у ње
му”.92 О оваквој пракси Тутњевић говори поводом и српски
и хрватске критике, те наводи да „када је у питању хришћан
ски/кршћански [...] смјер овог облика рецепције треба имати
на уму да је он далеко заступљенији у српској књижевно
стиˮ, дајући за то испрва ипак споредне разлоге (које види у
„општепознатој улози и жртви Срба у национално-ослобо
дилачким ратовима вођеним против окупаторске, туђинске
’босанске мржње’, завршава живот трагично у Шпанском грађанском
рату, што упућује на „закључак да на свету има и већих зала од ’специ
фичне босанске мржње’”. Видети: Гордић, С. (29. јануар 2017) ‘Мирног
хљеба смо жељни’, Политика, стр. 14.
91 Тутњевић, С. Национални аспект рецепције дјела Иве Андрића, стр. 214.
92 Исто, стр. 223.
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турске властиˮ и „несразмјерно великој улози и домету срп
ске епике у којој је та борба опјеванаˮ93), а потом и оне пре
судније (за овакву врсту рецепције) који се тичу национал
ног опредељења и књижевне припадности писца (услед
којих хрватско идентификовање са Андрићем као ’савезни
ком’ не може бити пропорционално српском).94  
Замисао да Андрићево књижевно дело „стави у подстицајан
однос према циљевима сопствене борбе”95 понајвише је ви
дљива у поздравним говорима Војислава Максимовића, он
дашњег првог ректора новооснованог Универзитета у Срп
ском Сарајеву и председника Српског просвјетног и култур
ног друштва „Просвјета”. Тако, отварајући „Вишеградску
стазу” 1993. године он истиче како се, враћајући се Андри
ћу, „присјећамо његових [...] опсервација о страшним пори
вима отпадника од наше вјере и нације. Сјећамо се и истан
чаних анализа њихове поремећене и перверзне психе и неза
јажљиве мржње према српском православном народу”.96 На
редне године, сугеришући да је будућа ратна збивања писац
„наслутио, предвидио и јасно означио”, Максимовић каже
како „нико боље од Андрића није упозорио на лукавство,
лажљивост и перверзност ове ’хибридне’ бошњачке скупи
не. [...] Мухамеданска патолошка мржња према Србима коју
је Иво Андрић антиципирао [...], прелила се у нашим да
нима преко ових дринских обала. Андрићево визионарство
помогло нам је да не будемо залуђени и наивни, да спремни

93 Исто, стр. 218.
94 Уз то, каткада се Иво Андрић и његов књижевни опус – у условима те
кућег или непосредно минулог рата – смештају у контекст претпоста
вљене или подразумеване идејне привржености писца српском нацио
налном и духовном јединству, уз неодг оварајуће пренаглашавање српске
димензије у Андрићевом делу. На пример, своје обраћање на вишеград
ској прослави (из марта 1995. год.) педесет година од објављивања три
Андрићева романа Добрица Ћосић започиње овако: „Из Србије и Црне
Горе прешли смо у Босну Ћупријом на Дрини да у Вишеграду одамо
пошту, великом писцу Иви Андрићу који је својим стваралачким духом
саградио највише и најтрајнијих ћуприја на Дрини, уједињујући младо
босанску Босну и Херцеговину са Вуковом Србијом и Његошевом Црном
Гором. Прелазимо Дрину да у овим трагичним и расколним данима по
тврђујемо духовно јединство српског народа, уверени да би с тим ци
љем данас у Вишеграду са нама био и Иво Андрић [подвукао Б. Б.]ˮ. Ви
ди новински чланак у коме се интегрално преноси Ћосићево излагање:
[Ćosić, D.] (15. mart 1995) Telegraf u Višegradu: šta je doslovno rekao Ćosić
na Drini, Telegraf, str. 21.
95 Тутњевић, С. нав. дело, 224.
96 Максимовић, В. Бесједа на отварању ‘Вишеградске стазе’ 93, у: Више
градска стаза: зборник текстова и докумената са ‘Вишеградских ста
за’ ’93, ’94, ’95, [бр. 1], приредили Васић. Д. и Шушњар, М. (1996), Ви
шеград: СП и КД „Просвјета”, стр. 18-19.
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дочекамо ова неминовна и судбоносна збивања”.97 С друге
стране, Вук Милатовић у реферату насловљеном „Како да
нас читати Андрића” (у којем се супротставља посматрању
Андрићевог дела из „лупе дневнополитичких интереса”98)
напомиње у једном коментару да је пишчев „визионарски
дух наслутио и прорекао све ово што се збива у Босни, уна
пред открио узроке тога стања и обележио трагичке кривце
историјске драме”.99 Обојица именованих тумача књижев
ности, како видимо, у својој политички мотивисаној акту
елизацији Андрићеве стваралачке преокупације босанским
темама, чине слично што и, на пример, Мухсин Ризвић (са
мо уз супротан, афирмативни предзнак): из Максимовиће
ве перспективе Андрић се указује као писац који критички
разобличава босанске муслимане (’отпаднике’) и њихову
психу, док Милатовић оснажује стеореотип о њиховој исто
ријској кривици (пројектованој – наводно од стране самог
писца – чак и у будуће време).100 Разуме се, релевантност
српске ратне рецепције у оквиру теме којом се бавимо не
огледа се само у овим двама изолованим примерима, него
у итеративном понављању илустрованих ставова, изноше
них од стране интелектуалаца који су најчешће заузимали и
високе политичке или јавне функције.  

97 Максимовић, В. Поздравна ријеч поводом отварањаобновљеног споме
ника Иви Андрићу, у: Вишеградска стаза, [бр. 1], стр. 65-66. Слично
Максимовићу, уредник зборника Андрић и Бошњаци, Муниб Маглајлић,
препоручио је бошњачким читаоцима упознају Андрићево дело из пре
дострожности, како би „спремније дочекали ’велике воде које на њих
броде’”. Maglajlić, M. Ivo Andrić – prisutnost pisca u djelu, u: Andrić i Boš
njaci, str. 17.
98 Милатовић, В. Како данас читати Андрића, у: Вишеградска стаза, [бр.
1], стр. 87.
99 Исто, стр. 88. О пророчкој и антиципаторској способности Андрића
Милатовић је писао у свом реферату  припремљеном за „Вишегрaдску
стазу” 1998. године. Видети: Милатовић, В. Андрићев пророчки дух у
Травничкој хроници, у: Вишеградска стаза, бр. 2, приредио Шушњар,
М. (1999), Вишеград: СП и КД „Просвјета”, стр. 172-177. Такође, на
сличан начин говори и Слободан Ракитић у прилогу „Андрићеви пара
докси” (Вишеградска стаза, [бр. 1], види странице 129 и 131).
100 У том смислу, указаћемо на Казазово питање о идејној заснованости
праксе довођења у најприснију везу (од стране бошњачких критичара,
Мухсина Ризвића и аутора текстова у зборнику Андрић и Бошњаци) Ан
дрићевог књижевног дела и ‘антимуслиманске тенденције’ писца: „Је
ли могуће читати, пак, противбошњачку идеологију у поводу Андрића?
Одговор на ово питање нажалост је потврдан, будући да се један значај
нији дио српске рецепције Андрића управо, као што је то овдје наглаше
но, утемељивао на тој идеологији, фалсифицирајући при том Андрића и
тражећи у њему аргументе за властити национализамˮ. Kazaz, E. Egzi
stencijalnost/povijesnost Bosne – interpretacija u zamci ideologije, str. 126.
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Неретко мистификована, јер се често апострофира а готово
никада не цитира нити се именују њени ’представници’,101
српска ратна рецепција није имала битније упориште у
писању најзначајнијих српских истраживача Андрићевог
дела. Ипак, указаћемо на два примера у којима релевантни
и свестрани изучаваоци Ива Андрића – Предраг Палавестра
и Радован Вучковић – одступају од уобичајеног начина на
који се баве његовим литерарним остварењима. Аутор не
колико вредних студија о Андрићу, Радован Вучковић, у
тексту „Андрић и босански Срби” (презентованом на 12.
књижевним сусретима „Савремена српска проза”, почетком
новембра 1995. године у Трстенику) у којем испитује књи
жевни статус српске заједнице у Андрићевим приповеткама
и романима – излазећи наједном из оквира сопствених до
тадашњих и будућих опсервација – ’учитава’ пишчево дело
у тада актуелну ратну стварност, те наводи како је „језив
тај братоубилачки и верски рат чију сенку је Андрић пред
осетио. Однео је, као што знамо жртве на све стране. Све
нас је страх да ће на крају жртве Срба бити највеће и да ће
се тако још једном потврдити Андрићева дијагноза о њихо
вој трагичној историјској судбини – да су у околностима
ратног хаоса увек распињани на крст страдања [подвукао
Б. Б.]”.102 На тај начин, Вучковић амнестира српску страну
одговорности у рату (без обзира на меру у којој је она по
стојала) неад
 екватно узимајући за ’сведока’ писца-Андрића,
а за аргумент његову наводно засвагда утврђену историјску
дијагнозу.
С друге стране, у обимном поглављу „Андрићево обраћа
ње Европи” своје Књиге о Андрићу,103 Палавестра је изнео
бројна размишљања о значају Андрићевих књижевним ра
дом посредованих хуманистичких порука о које се званична
(политичка) Европа почетком последње деценије 20. века
оглушила. Иако су нека од Палавестриних промишљања у
вези са Андрићем несумњиво подложна критици, његовом
тексту би ипак требало приступити пажљиво. Наиме, овај
књижевни историчар – у условима неочекиваног међуна
родног признања Босне и Херцеговине за независну државу
101 Међу реткима који то чине – често сасвим произвољно (као у случају
Јалимама) – су Жанић, Казаз, Хаџем Хајдаревић и Салих Јалимам (осим
већ цитираних радова Жанића и Казаза, видети и: Hajdarević, H. nav. de
lo, str. 24; Jalimam, S. Pogled na jednu dionicu iz života mladog Andrića, u:
Andrić i Bošnjaci, str. 28).
102 Вучковић, В. Андрић и босански Срби, у: Зборник Дванаестих књи
жевних сусрета „Савремена српска проза”, уредник Вукашиновић, В.
(1996), Трстеник: Народни универзитет, стр. 85.
103 Палавестра, П. (1992) Андрићево обраћање Европи, у: Књига о
Андрићу, Београд: БИГЗ, стр. 221-282.
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(без уважавања конститутивног статуса три њена народа) и
избијања грађанског рата – указује на Андрићева књижев
ним делом артикулисана вишедеценијска ’упозорења’ и
’обраћања’ у којима „упорно понавља један исти ненаме
тљиви и тихи савет упућен Западу: да у поступцима пре
ма Босни и Балкану не буде нестрпљив, себичан, осоран и
лакомислен, него да пажљиво мери и одвагује сваку реч и
сваку одлуку”.104 Подсећајући на Андрићево акцентовање
специфичне ’запаљивости’ Босне и потребе за мудрим по
ступањем са њом (услед сложених националних и верских
прилика), Палавестра истиче како је „непромишљено при
знавање [Босне] за независну државу [...] било досад нај
већи и најопаснији политички промашај модерне западне
дипломатије”,105 који је – на томе овај књижевни историчар
нарочито инсистира – угрозио сâм основ и идеју њене мул
тикултуралности,106 будући да су чином признања сецеси
је Босне и Херцеговине (мимо воље једног од три консти
тутивна народа) фаворизовани муслимански интереси. На
културном плану, пак, овакав вид политичких промена је,
по Палавестрином мишљењу, нарушио „постојећи цивили
зацијски модел Босне, измењен је језик културе и духовни
контекст Андрићевог дела”.107 Супротстављајући самовољи
носилаца глобалне политичке моћи идеју мултикултурално
сти „која лежи у основи Андрићевог погледа на свет, као и у
темељу његовог односа према Босни и Балкану”,108 Предраг
Палавестра заправо настоји не толико да истакне политичку
уместо естетске релевантности Андрићевог дела, колико да
га представи као поузданијег, добронамернијег и позванијег
‘саветника’109 за проблеме Балкана у односу на политича
ре и иностране академске стручњаке за балканске студије.
Отуд су Палавестрини ставови о Андрићевој приповеци
„Писмо из 1920. године” – која „има изразито есејистички
и програмски карактер” и представља не само „носећи стуб
у његовом полако стицаном, тешком и упозоравајућем ви
ђењу балканског тамног вилајета”,110 него и „најнепосред
није и најпотресније горко упозорење Европи”111 – премда
104 Исто, стр. 249-250.
105 Исто, стр. 227-228.
106 Исто, стр. 229.
107 Исто, стр. 229.
108 Исто, стр. 277.
109 Исто, стр. 223.
110 Исто, стр. 243.
111 Исто, стр. 275. У књизи Исламска визија света код Иве Андрића исла
молог Мирољуб Јевтић настоји да, анализирајући Андрићево познавање
ислама из угла политикологије религије, отклони приговоре бошњачких
интелектуалаца (у првом реду Мухсина Ризвића) који оспоравају Андри
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умногоме спорни (јер је крајње упитно колико је ова припо
ветка програмска, при чему не би требало отићи ни у дру
гу крајност и тврдити да она не поседује никакву сазнајну
вредност112), изречени не са циљем да послуже као аргумент
за етничку поделу Босне и Херцеговине, већ да апелују на
превазилажење етничких подела у Босни и очување ’крње’
југословенске заједнице. На тај начин посматран, овај текст
је писан са сличном мотивацијом какву је имао Војислав
Вејн Вучинић, станфордски слависта и историчар српског
порекла, у својству уредника зборника научних радова Ivo
Andrić Revisited: The Bridge Still Stands (из 1995. године)113
који је, на неки начин, представљао одраз академских напо
ра да се посредством истицања порука и симбола из Андри
ћевог књижевног опуса искаже отпор националној и верској
искључивости, као и ратним сукобима који су и даље би
ли у току. Оба ова примера, и Палавестрин рад и поједини
чланци из поменутог америчког зборника, сведоче о ризич
ности актуел изовања и реинтерпретације (у специфичном
ћево ’исламолошко знање’ – демонстрирано у његовој дисертацији, при
поведачком и романескном књижевном опусу – као нетачно и злонамер
но. Јевтићева студија, стилски рогобатна и писана аподиктичким тоном
– иако за читаоца поседује когнитивну вредност (о испољавању ислама
као политичке религије, о босанским муслиманима као носиоцима др
жавне власти у време османске управе Босном, о природи толеранције у
Османском царству) – остаје непродуктивна за разумевање књижевног
дела, као и њен закључак да „све оно што је Андрић говорио исламоло
шки и историјски јесте тачно. Зато му ни Ризвић, нити било ко други
може да стави озбиљне примедбе” (192). Овде Јевтићеву књигу споми
њемо стога што аутор – осим приповетке „Писмо из 1920. године” –
као пример Андрићевог ’упозорења’ третира и причу „Труп”. До које
мере је Јевтићева интерпретација произвољна сведочи и његово обра
зложење рéчӣ о Челеби Хафизу које фра-Петру упућује његов слушалац
хришћанин из Либана („Јесте, такав је Турчин. Исјеци га на комаде, сва
ки комадић тијела му опет живи за себе. И последњи грам меса миче се
исто онако и гамиже у истом правцу у ком би се жив и читав Турчин кре
тао”). Српски политиколог религије цитираним речима придаје „смисао
државноправне теорије”, па је тако – у његовом тумачењу – реч о тежњи
муслимана ка „стварању јединствене политичке заједнице, тј. државе
која би окупила све муслимане [...]. Тиме је јасно да је ’Труп’ указао како
се једино муслимани могу понашати, па ма колико били мали” (34). Сво
јим ставом у овој приповеци Андрић је, како сматра Јевтић, „наговестио
да се ни један део исламског тела не може понашати другачије него,
као остатак, односно целина тога трупа. Та упозорења нико одговоран
на време није видео, нити прихватио. А она су се показала као тачна”
(136). На још једном месту, у вези са истом приповетком, Јевтић каже:
„Ова Андрићева оцена која се односи на муслимане, односно на делове
који су отпали од заједнице, показала се као апсолутно тачна на босан
ском примеру” (33). Јевтић, М. (2013) Исламска визија света код Иве
Андрића, Београд: Центар за проучавање религије и верску толеранцију.   
112 Упореди размишљање Жанете Ђукић Перишић у књизи: Đukić Perišić,
Ž. (2012) Pisac i priča: stvaralačka biog rafija Ive Andrića, Novi Sad: Aka
demska knjiga, str. 400-403.
113 Видeти: Vucinich, W. S. (ed.), op. cit.
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политичком контексту) неког књижевног дела, те о опа
сности да се из домена анализе утемељене у законитости
ма литерарног текста неосетно пређе у поље произвољног
тумачења пишчевих порука. Тако, уз бесмислену и зачудну
оцену да је у „Писму из 1920. године” изложен „предлог да
би странци и светски научници требало у Босни да проу
чавају мржњу, као што се другде проучава губа” (изречен,
дакле, од стране Макса Левенфелда као Андрићевог навод
ног алтерега), Палавестра кроз читаво поглавље своје књиге
инсистира на исламској претњи босанској мултикултурал
ности, те говори о дејственом „ветру исламизма”114 и „жу
стрим налетима борбеног исламског тоталитаризма”.115 Као
оно што се у нашој анализи обзнањује као понајвише спор
но јесте сазнање о Палавестрином непосредном повезивању
оваквих властитих увида о југословенској политичкој ствар
ности са Ивом Андрићем који је, по његовом виђењу, чак
и сегментима свог литерарног опуса „отворено упозоравао
Европу да циљеви и историја исламског продирања на За
пад нису окончани и да ће свака будућа провала зла у Бо
сни најтеже невоље и страдања донети најпре хришћанском
свету”.116 У крајњој инстанци, стога, Палавестрини судови
– иако исказани са позиције која није идентична оној коју
смо описали као карактеристичну за српску ратну рецепци
ју – ипак укључују и стереотип о Андрићу као писцу који је
у свом прозном књижевном делу босанским муслиманима
приписивао историјску кривицу.
Такође, изузев већ интерпретираних примера, ваљало би
уочити и један крајње несвојствен и атипичан вид крити
ке посредством које се Андрић оптужује за антисрпска
осећања, репрезентован тврдњом Мирјане Стојисављевић,
професорке стилистике српског језика са бањалучког Фи
лолошког факултета, да је „попут саме дисертације и ње
гово књижевно дјело такође било идеолошки прожето ју
гословенством, што све скупа налаже да се помно истра
жи управо изнимно комплексна идеолошка конструкција
Андрићева дјела, која је, како год се звала, била и остала у
служби римокатоличког кроатистичког експанзионизма”.117
Не само у цитираном тексту из 2010. године („Андрићева
114 Палавестра, П. нав. дело, стр. 240.
115 Исто, стр. 277.
116 Исто, стр. 258.
117 Стојисављевић, М. Андрићева дисертација у културолошком и језич
ком контексту, in: Das Grazer Opus von Ivo Andrić (1923-1924) = Grački
opus Iva Andrića (1923-1924), Hrsg. Tošović, B. (2011), Graz – Beograd:
Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität – Beogradska knjiga,
стр. 125.
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дисертација у културолошком и језичком контексту”), не
го и на другим местима (у књизи На крају западног пута)
Мирјана Стојисављевић, служећи се бројним домишљањи
ма, полуистинама и произвољностима, износи оцене да је
„Андрићев избор, према нашем суду, био мотивисан нај
вишим циљевима: да као јудеокршћански ’фра Иво’ буде
највећи српски књижевник чиме би се српска књижевност
у значајној мјери хрватизовала”, као и да је Андрић „пред
водник стратегије хрватизовања српске књижевности”.118
Након што је – наводно политичким разлозима мотивиса
на – партијска власт промовисала овог „комунистичког др
жавног писца, чија докторска дисертација врви од вјерске
нетрпељивости према муслиманима и Србима” у највећег
српског књижевног ствараоца, „од тада је српска књижев
ност била тако профилисана да не буде православна, већ
прокатоличка и прохрватска, којом доминира масонизова
ни хрватски конвертит, калајисан духом унијатским и ју
дејским”, који се из „политичко-прагматичних разлога де
финисао српским писцем остављајући без јасног одговора
зашто би један хрватски писац желио да уће у такву ’ника
кву’ књижевност (Стојисављевићева има на уму Андрићев
дисертацијски став да српска књижевност настала у Босни
под турском влашћу не може да се мери са фрањевачком),
наносећи неопростиву увреду тој књижевности, унизујући
је као, уосталом, и цијелу српску нацију”. Уз све поменуто,
ауторка у вези са романом на На Дрини ћуприја напомиње
да је „тај Макијавели нашег времена и велики архитекта ри
јечи, умјешно сковао завјеру како да путем своје На Дрини
ћуприје, настале, експлиците, на римокатоличкој ’теологији
моста’,119 сазида метафизички мост како би цивилизаторски
утицаји са Запада, које жељно призива на страницама своје
дисертације настале по свим правилима бечке историограф
ске школе лажи и обмане, могли да премосте ту зачарану
границу и прелију се на православни Исток”.120

118 Стојисављевић, М. (2015) Андрић између хрватства и српства, у: На
крају западног пута: поетика и коментари, књ. 2, стр. 102, 104-105.
119 Оваквим олако изреченим коментаром ауторка показује своје оскудно
познавање и Андрићевог књижевног опуса и секундарне литературе о
њему, у којој се симболика мостова перципира у двама кључним значе
њима: 1) као метафора целине и апсолутног времена, као афирмација
начела трајности, постојаности и лепоте (супротстављених начелима
владајућим у животном процесу) и надилажење појединачне људске
трагике (о чему најуверљивије пише Петар Џаџић, пре свега у студији
Храстова греда у каменој капији); и 2) у значењу потребе за премошћи
вањем јазова између култура, цивилизација и људи, и њиховим повези
вањем и дијалогом упркос свим противностима.
120 Исто, стр. 106, 108, 141.
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Када је реч о критичарима који су се бавили упоредним ис
траживањем национално маркираних идеолошких типова
рецепције у постјугословенском контексту, назначићемо да
релевантношћу и(ли) учесталошћу навођења претежу есеји
Ива Жанића („Писац на осами: употреба Андрићеве књи
жевности у рату у БиХ”, 1996), Енвера Казаза („Егзистен
цијалност/повијесност Босне – интерпретација у замци иде
ологијеˮ, 2000), Станише Тутњевића („Национални аспект
рецепције дјела Иве Андрића”, 2000), Ивана Ловреновића
(„Иво Андрић, парадокс о шутњи”, 2007),121 као и чланци
двоје иностраних сербокроатиста – Силије Хоксворт („Иво
Андрић: црвена марама у политичкој арени”, 2002. год.;122
допуњена верзија на српском из 2004) и Санг Хун Кима123
(„Андрић као објекат мржње”, 2011).124 У једном свом
121 У претходним фуснотама Ловреновићев рад је био цитиран из часописа
Мотришта (из 2008. године), међутим први пут се појавио годину дана
раније, као предговор четирима Андрићевих књига које су се појавиле у
едицији Хрватска књижевност Босне и Херцеговине у 100 књига.   
122 Hawkesworth, C. (2002) Ivo Andrić as Rad Rag and Political Football, Sla
vonic and East European Review 80(2), pp. 201-216.
123 Kim, S. H. (2011) Andrić as an Object of Hate: Reception of Ivo Andrić’s
Works in the Post-Yugoslav Context, Slavistična revija 59(1), Ljubljana: Sla
vistično društvo Slovenije, pp. 49-63.
124 Међу овде непоменутим, интересантан је пример писања Рашида Ду
рића (доскора запосленог на Славистичком институту Универзитета у
Бохуму). Наиме, овај бошњачки историчар јужнословенских књижев
ности је у свом прилогу на задарском славистичком скупу из 2011. го
дине наоко критички упозорио на неутемељеност редуковања Андри
ћевог дела „на идеологију антимуслиманства и антибошњаштва” (62) у
изведбама Ризвића, Дураковића и Муминовића (као последицу њиховог
одвећ „емоционалног проживљавања Андрићевих проза” [64]), који су
занемарили упоредно постојање два аспекта Андрићеве литературе: ње
не високе естетске вредности („умјетничке магије”) и „упитне објектив
ности” књижевне истине (Дурић под овим подразумева да Андрић чини
недовољну дистинкцију између „оправдане критике турскога колонија
лизма” и неоправдане критике „ислама као културе и религије” [82]).
Дурић потом у неку руку брани бошњачке критичаре Андрића наводећи
да, иако занемарују естетску релевантност његовог дела, они ипак пред
стављају пример „ослобођење свијести и савјести бошњачке рецепци
је Андрића” и наступају са позиције одбране „моралног достојанства”
(63); док му наједном – у случају писца – смета и „оправдана критика
туског колонијализма” коју је преформулисао у неоправдану, тј. у „(не)
умјерену критику турске власти као наводног узрочника свеколикој пат
њи хришћана” (63). Уз то, на граници злонамерности, неупућености и
бесмисла се налази његова оцена о Станиши Туњевићу као српској вер
зији Мухсина Ризвића, у складу са којом Дурић истиче како се Тутње
вићев „дискурс у основи остварује на истој идеолошкој разини као и
у оних којима настоји оспорити њихову рецепцију Андрића” (75-76).
На каквим претпоставкама бошњачки критичар темељи овај закључак?
Дурићу, како се дâ запазити, није по вољи Тутњевићево проналажење
примера супституције уметничке и историјске истине у бошњачкој кри
тици („за наведене тезе”, како он наводи, „Тутњевић међутим ријетко
када подастире властите естетске аргументе” [75]), што је потпуно бес
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скорашњем обимнијем тексту аутор овог чланка је указао
на неад
 екватан третман српске ратне рецепције у наведеним
радовима Жанића, Казаза и Ловреновића, који, с једне стра
не, сугеришу како је стање националистичке идеологизива
ности рецепције Андрићевог књижевног дела – међу трима
националним колективистичким моделима – најизраженије
у српској научној и културној јавности (што подразумева
да је оно радикалније, национално острашћеније и поли
тички учинковитије неголи што је то случај са бошњачком
или хрватском идеолошком рецепцијом), а са друге стране
– националистички усмерену (зло)употребу Андрића им
плицитно представљају као најзаступљенији тип изучава
ња дела овог писца унутар српске науке о књижевности.125
Таквом својом оценом, требало би напоменути, именовани
критичари ипак пренебрегавају екстензивност и научну ре
левантност проучавања Андрићевог дела у новијој српској
књижевној историји, те уједно превиђају да се – у односу
на целину и преовлађујући вид тумачења – ратна рецепција
Андрићеве литературе и појава њеног редуковања на поли
тички употребљиву националну формулу указује као огра
ничена пракса, реализована изван матичне и доминантне, на
књижевним критеријумима успостављене традиције про
учавања опуса овог писца. Исто тако, претпоставке о срп
ској идеолошкој рецепцији која у национализму компара
тивно предњачи у односу на еквивалентни вид бошњачких
предметна примедба, будући да сâм Дурић у свом тексту износи оби
ље таквих примерима о неразликовању два типа ’истине’ (при томе,
Тутњевић ни српске критичаре не амнестира одговорности за сличну
праксу). Најзад, Дурић (76) износи став да је на примеру Тутњевићевог
бављења идеолошким видовима рецепције заправо реч о критичаревој
„идеолошко-политичкој просрпској рецепцији обраном Андрићеве иде
ологије и идеје” (оне за коју је Дурић претходно записао да „није ре
зистентна” на антибошњаштво [62]). Колико је оваква констатација о
Тутњевићу као браниоцу наводне антибошњачке Андрићеве идеологије
неразборита и неприхватљива сведочи и чињеница сасвим супротног
значења: да је с једне стране Тутњевић критичар који доследно – у свим
својим текстовима у којима истражује генезу и моделе ванкњижевне ин
терпретације Андрићевог дела – оповргава присуство било какве анти
муслиманске тенденције у њему, а с друге стране оштрим критичким
примедбама излаже управо оне Андрићеве тумаче у српској средини ко
ји сматрајући да Андрић ликове босанских муслимана јесте осликавао
на негативан начин истичу то као пишчеву заслугу. Durić, R. Nesporna
umjetnička magija i upitna objektivnost nekih Andrićevih proza kroz vrijed
nosno suprotstavljenu bošnjačku i srpsku recepciju, u: Zadarski filološki dani
IV: zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa „Zadarski filološki
dani 4” održanoga u Zadru 30. rujna i 1. listopada 2011, uredili Božić, R. i
Sambunjak, S. (2013), Zadar: Sveučilište u Zadru, str. 57-86.
125 О томе видети у: Булатовић, Б. (2017) Критичко преиспитивање упо
редних вредносних оцена о националним идеолошким видовима ре
цепције Андрићевог дела, Свеске Задужбине Иве Андрића 36(34),
стр. 255-292.
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тумачења Андрићевог дела могуће је оспорити указивањем
на очигледност да у српској ратној (или доцнијој) поли
тичкој рецепцији не постоји ни приближан пандан писа
њу Мухсина Ризвића или, у најновијем примеру, Русмира
Махмутћехајића. И на крају, рецимо и то да је истраживачки
фокус у овом тексту био усмерен пре свега на сагледавање
идеолошких модела рецепције (у различитим националним
срединама у постјугословенском периоду) из књижевно-
критичке перспективе (везане за начине тумачења Андриће
вог литерарног опуса), а не књижевно-историјске (оне која
би се тицала проблема његове књижевне припадности), због
чега су хрватски идеолошки одзиви на ’феномен Андрић’
углавном остали ван домена обухваћеног темом овог рада.
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IDEOLOGICAL TYPES OF INTERPRETATION AND
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OPUS IN THE POST-YUGOSLAV CONTEXT
Abstract
This paper interprets the ideological models of the nationally marked
reception of Andrić’s literary works since the last decade of the 20th
century in the Bosnian and Serbian intellectual circles, and it explores
the genesis of a negative attitude towards this writer and his opus. Also,
it points out to the causes and the extent to which the examinations
of Andrić’s literature have been displaced from the primary aesthetic
framework.
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Sažetak: Rad istražuje književni tretman povijesnih dokumenata o is
trebljenju Židova u Drugom svjetskom ratu na primjerima tekstova Da
nila Kiša, Davida Albaharija i Daše Drndić. Nacrt postjugoslavenskog
književnog polja postavlja se kao osnovni interpretacijski okvir, a stra
tegije literarizacije povijesne građe povezuju s teor ijskim problemom
statusa autora razvijenim kod Mišela Fukoa (Michel Focuault) i Đor
đa Agambena (Giorgio Agamben). Koncept autora kao instance koja
dovršava tuđe svjedočenje transponira se na razinu književnog lika,
kako bi se pokazali mogući odgovori na temeljno Agambenovo pitanje:
što znači biti subjekt desubjektivacije, kako subjekt može izvještavati o
vlastitu slomu?
Ključne riječi: postjugoslavenska književnost, Kiš, Albahari, Drndić,
autor, svjedok

Postjugoslavensko književno polje
Govorimo li o „postjugoslavenskoj književnosti“, krećemo se
sporadično označenim teritorijem, lišeni detaljne teorijske ma
pe i preciznijih putokaza. Pojam se, naim
 e, kroz prošlih dese
tak godina „spontano“ proširio književnokritičkim i esejistič
kim diskursom, ali sustavniju teorijsku legitimaciju još uvijek
nema: postjugoslavensko književno polje u gorem je slučaju
akademski parcelizirano granicama nacionalnih filologija, u
boljem tek donekle supstituir ano istraživanjem njihove veće ili
manje propusnosti. Pa opet, dojam je, priziva ga niz aktualnih
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fenomena koji traže zajednički konceptualni okvir.1 Znakovito
je, uostalom, i da je jedan autor, podgorički pisac Balša Brko
vić, svojedobno javno prisvojio „autorska prava“ na njega: „Ja
sam jednom prilikom u Frankfurtu i ‘lansirao’ pojam ‘postjugo
slovenska književnost’. Tim pojmom ne želim da negiram ni
kog, nijednu nacionalnu književnost, ali smo svi rođeni u istim
okolnostima, na istom prostoru, i svi smo obilježeni istim isku
stvom.“.2 Uočavamo, dakle, kako se unutar poroznih granica se
mantičke domene koncepta već razvija diskurzivna praksa kojoj
postaje moguće povratno pripisati „transdiskurzivnu autorsku
poziciju“3, analognu onoj koju je Mišel Fuko (Michel Foucault)
pripisivao „autorima“, odnosno „inicijatorima“ pojedinih te
orija, tradicija ili disciplina, pozivajući se na primjere Froj
dovog (Freud) utemeljenja psihoan alize, Marksovog (Marx)
utemeljenja marksizma itd.4
Ukoliko smo, dakle, ustanovili status diskurzivne prakse i us
tvrdili osnovni raspon analitičke građe neoph odan za pokušaj
teorijske konceptualizacije postjugoslavenske književnosti, pre
ostaje naznačiti njezin osnovni smjer. Pozivanje na „zajedničko
iskustvo“ rađanja postjugoslavenskih autorica i autora „u istim
okolnostima, na istom prostoru“, kao kod Brkovića, doim
 a se
nedostatnim: nudi nam tek generacijski ograničen aspekt ko
lektivne memorije koji ne obuhvaća kompleksnu produkcijsku,
distribucijsku i recepcijsku dinamiku u posljednjih dvadeset i
1 Nabrojimo tek neke: nekoliko književnih nagrada („Meša Selimović“, „Mir
ko Kovač“, „Kočićevo pero“…) i natječaja („V. B. Z. nagrada za najbolji
neobjavljeni rukopis romana“ u Zagrebu, „Ulaznica“ u Zrenjaninu…) otvo
reno je za tekstove pisane jezicima i narječjima zajedničkog jezičnog dijasi
stema. Opusi niza autorica i autora (Miljenko Jergović, Ivica Đikić, Ivančica
Đerić…) izmiču okvirima nacionalnih kanona pa ih se uobičajilo klasificirati
nezgrapnim atributima višestruke pripadnosti (npr. „bosanskohercegovačkohrvatski pisac“) koji povratno ukazuju na reduktivnost eksplanatornog okvi
ra tih kanona. Druge su autorice i autori (Dubravka Ugrešić, Goran Vojno
vič, Aleš Debeljak…) istodobno izrazito okupirane literarnom artikulacijom
(post)jugoslavenskog identiteta. Treći se (Viktor Ivančić, Marko Pogačar,
Goran Babić...) eksplicitno deklariraju kao (post)jugoslavenski pisci. Časo
pisna i izdavačka komunikacija među državama nastalima raspadom SFRJ,
usprkos legislativnim zaprekama, neosporno je življa nego komunikacija s
kulturnim pogonima izvan granica bivše zajedničke države, a pritom nerijet
ko ima i dalekosežne učinke u dinamici književnog polja: primjerice, gene
racijski prevrat u suvremenoj crnogorskoj književnosti početkom 20. stoljeća
zbio se regionalnom afirmacijom niza uglavnom mlađih autora (Andrej Ni
kolaid is, Ognjen Spahić, Balša Brković…) zahvaljujući izdanjima njihovih
knjiga kod hrvatskih nakladnika itd.
2 Brković, B. Kontroverza u noir maniru, 11. oktobar 2010., 15. avgust 2017.,
http://www.b92.net/kultura/intervjui.php?nav_id=464595
3 Foucault, M. (2015) Što je autor?, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, str. 54.
4 Taj nam se uvid ovdje čini značajnijim od pitanja okupira li tu transdiskur
zivnu poziciju uistinu empirijska figura Balše Brkovića ili pak nekog drugog
autora.
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šest godina, nakon raspada SFRJ. Produktivnijim se stoga čini
započeti od svojevrsnog „postjugoslavenskog stanja“ i pokušati
ga operacionalizirati kategorijama iz domene teorije polja Pjera
Burdjea (Pierre Bourdieu), onako kako to u tekstu „Prema ge
nezi i strukturi postjugoslavenskoga književnog polja. Bilješke
uz Bourdieu a“ sugerira Dean Duda: „Ako Bourdieu ov socijalni
prostor zamislimo kao konstrukt, književnost kao polje, a ten
dencije nakon raspada komparativno opišemo kao postjugosla
venske, raspolagat ćemo dovoljnim brojem kategorija koje bi
nam mogle omogućiti sustavniji opis stanja. Pridodamo li uvjete
književne proizvodnje, socioek onomski okvir i tehnološku od
nosno komunikacijsku infrastrukturu, pojavit će se zanimlji
vi sudionici na nekoliko razina, kao što će jasniji biti i njihovi
interesi na tržištu simboličkih dobara.“5
Učinci dinamike ovog polja pritom bi se morali moći očitovati
sve do razine teksta i selekcije književnih motiva: ako je Burdje
u „Pravilima umjetnosti“ uvjerljivo čitao Floberov (Flaubert)
„Sentimentalni odgoj“ kao neku vrstu fikcionalizacije društve
nih uvjeta vlastitog nastanka, odnosno kao djelo „koje pruža svu
neoph odnu građu za sopstvenu sociološku analizu“6, tada bismo
i mi trebali potvrdu hipoteze o postjugoslavenskom književnom
polju moći pronaći u samim tekstovima postjugoslavenskih au
torica i autora, a ne samo u fenomenima nagrada, natječaja, bio
grafskih natuknica ili nakladničkih odabira. I zais ta: egzilantsko
pismo nakon početka devedesetih, izbjegličko pismo naraštaj ili
dva kasnije, potom tzv. (anti)ratno pismo, različite narativizaci
je procesa postsocijalističke društvene tranzicije, reartikulacija
iskustva života u bivšoj državi itd. ulazili bi u pretpostavljeni
kompleks karakterističnih motiva postjugoslavenske književno
sti. Ovdje – dijelom radi fokusiranja analize, dijelom radi odmi
canja od očitog – izdvajamo jedan manje zamjetljiv: motivski
kompleks masovnog istrebljenja Židova u Drugom svjetskom
ratu, tzv. holokausta7, o kojem su pisali Daša Drndić („Sonnen
schein“, „April u Berlinu“), David Albahari („Gec i Majer“),
Miljenko Jergović („Ruta Tannenbaum“), Igor Štiks („Elijahova
stolica“), Filip David („Kuća sećanja i zaborava“), Ivan Ivanji i
brojni drugi. Posebnu pozornost posvetit ćemo pritom Daši Drn
dić i Davidu Albahariju, a prag ulaska u odabranu problemati
ku vremenski pomaknuti unatrag, prema opusu Danila Kiša, ne
5 Dean, D. Prema genezi i strukturi postjugoslavenskog književnog polja
(bilješke uz Bourdieua), u: Tranzicija i kulturno pamćenje, priredili Karlić,
V., Marinković, D. i Šakić, S. (2017), Zagreb: Srednja Europa, str. 55.
6 Burdije, P. (2003) Pravila umetnosti. Geneza i struktura polja književnosti,
Novi Sad: Svetovi, str. 15.
7 O neprimjerenosti ovoga eufemizma vidi: Agamben, G. (2008) Ono što osta
je od Auschwitza, Zagreb: Antibarbarus, str. 20-22.
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bismo li pokušali osigurati kontinuitet između postjugoslaven
ske književnosti i (književno-historijski i teorijski podjednako
prijepornog koncepta) jugoslavenske književnosti, kako onaj
prefiks „post-“, uz sve probleme koje sa sobom uobičajeno nosi,
ne bi još i ostao lišen elementarnoga konteksta.

Danilo Kiš i problem autorstva
Kiš je o istrebljenju Židova u Drugom svjetskom ratu pisao iz
fikcionaliziranog autobiografskog rakursa u „porodičnom ciklu
su“, knjigama „Rani jadi“, „Bašta, pepeo“ i „Peščanik“. Ipak,
ovdje otvaramo „Čas anatomije“, polemičku knjigu nastalu iz
jedne od najvećih jugoslavenskih književnih afera, u kojoj su
priučeni forenzičari teksta pisca optužili da je u zbirci priča
„Grobnica za Borisa Davidoviča“ „prepisivao“ dijelove svje
dočanstava zatočenika staljinističkih logora. U kontekstu uspo
stavljanja (post)jugoslavenskog književnog polja, barem su tri
razloga za ovakav izbor. Značajno nam je, prvo, to što se Kiš
u „Času anatomije“ nedvosmisleno deklarira kao jugoslavenski
pisac8: „Neki bi kritičari, kada bi mogli, mene najradije uvrstili
u hebrejsku literaturu i naterali me da pišem ako ne na hebrej
skom, a ono na jidišu. I tu je uzaludno svako dokazivanje (…)
Kazati im tada da ti zapravo pripadaš, svojim jezikom na kojem
sanjaš i na kojem pišeš, da dakle pripadaš ovoj našoj literaturi
(…), reći im, dakle, da si, iz tog ugla gledano (u smislu tradicije)
jugoslavenski pisac, to se onda smatra nekom vrstom književ
ne laži, ili beskućništva, Heim
 lichkeitom koji izaziva sažaljenje
ili bes (…)“9 Kompletna scenografija aktualnih rasprava o post
jugoslavenskoj književnosti kao da je unaprijed postavljena u
ovom odlomku samodeklariranoga jugoslavenskog pisca: tu su
optužbe za književnu laž i za sumnjivo beskućništvo, tu je bijes
nacionalno opredijeljenih i sažaljenje teorijski upućenih. Neka
činjenica da je „Čas anatomije“ autora s beogradskom adresom
bio objavljen u Zagrebu, baš kao što je u zagrebačkom časopisu
„Oko“ objavom teksta „Ogrlica od tuđih bisera“ beogradsko
ga kritičara Dragoljuba Golubovića afera i započela, bude stoga
ilustrativna potvrda funkcioniranja zajedničkog, jugoslavenskog
književnog polja u kojem je Kiš mogao steći status svojevrsnog
paradigmatskog prethodnika beskućničke, bezdomne post
jugoslavenske književnosti, kakvu ovdje pokušavamo zamisliti.

8 Povjesničar Mark Tompson (Mark Thompson) će ovo autorovo samoodre
đenje egzaltirano poopćiti na razinu paradigme: „Makar nikad nije bio naj
karakterističniji jugoslavenski pisac, postao je najsuštinskije jugoslavenski.“
Vidi: Thompson, M. (2014) Izvod iz knjige rođenih. Priča o Danilu Kišu,
Sarajevo: Buybook, str. 12.
9 Kiš, D. (1979) Čas anatomije, Beograd: Nolit, str. 49-50.
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Drugi razlog za izbor „Časa anatomije“ nije manje važan: bave
ći se skandalom konstruir anim prvenstveno oko zbirke priča o
staljinističkim logorima „Grobnica za Borisa Davidoviča“ – ali
podsjećajući pritom i na postupak fikcionalizacije dokumentar
ne građe iz povijesne epizode nacizma u proznim tekstovima
„porodičnog ciklusa“ – on nas upozorava da je unutar Kišovog
opusa literarni tretman dvadesetstoljetne povijesne inauguracije
koncentracijskih logora bio artikuliran kroz dvostruku i uspo
rednu kritiku nacističkog i staljinističkog totalitarizma, koja da
nas funkcionira kao jedna od uporišnih točaka autolegitimacije
dominantnog liberalno-demokratskog poretka, shvaćenog do
brim dijelom kroz opoziciju spram totalitarnih sistema. Utoliko,
kod Kiša ne pronalazimo samo „beskućničku“ kritiku naciona
lizama kakva će kasnije presudno odrediti ideološku poziciju
većine spisateljica i pisaca koje bismo mogli saturirati unutar
postjugoslavenskoga književnog polja, nego i osnovne naznake
globalne liberalne ideologije iz koje ta kritika uglavnom polazi:
opozicijski otpor distribuciji moći unutar nacionalno uokvire
nih polja kulturne proizvodnje legitimira se, dakle, govorom iz
pozicije hegemonijskog diskursa na široj, globalnoj – ili barem
evropskoj – razini. Figuru postjugoslavenske spisateljice i pisca
vrijedi stoga shvatiti kroz ovu dvostruku, pozicijsko-opozicij
sku artikulaciju, a motivski kompleks tzv. holokausta u post
jugoslavenskoj književnosti čitati upravo kroz njoj primjerenu
dvostruku optiku: tada postaje jasnije da privilegirano mjesto
motiva tzv. holokausta u suvremenim književnim tekstovima
posvećenima Drugom svjetskom ratu – za razliku od, primjeri
ce, tematizacije Narodnooslobodilačke borbe ili komunističkog
pokreta, koja iz tih tekstova upadljivo izostaje – stoji u izvjesnoj
vezi s burdjeovskim „interesima na tržištu simboličkih dobara“,
o kojima je pisao Duda. Ideološki kontekst ovakve selekcije mo
tiva zahtijevao bi, ipak, znatno detaljnije simptomatsko čitanje,
pa ovu napomenu ostavljamo samo kao putokaz za eventualne
kasnije, temeljitije razrade.
Konačno, treći (a za ovaj rad i najvažniji) razlog zbog kojeg smo
ulaznu točku u problematiku motivskog kompleksa tzv. holoka
usta pronašli baš u „Času anatomije“ sastoji se u tome što je on
dje najdosljednije i najiz ravnije, u analitičko-polemičkoj maniri,
autopoetički razrađen problem korištenja dokumentarne građe,
odnosno specifičnog odnosa književnosti prema povijesnim či
njenicama u kontekstu pisanja o istrebljenju Židova. Evo kako
ga Kiš tumači: „I šta je logičnije u ovom svetu fikcije, gde se me
šaju istinito i lažno, u ovom svetu književne mistifikacije – čiji
je, paradoksalno, krajnji cilj postizanje neke objektivne, istorij
ske istine – šta je, dakle, logičnije nego da se navedu oni ‘izvori’
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koji su najdublje usađeni u istoriju (…)“.10 Potom, korištenje do
kumentarne građe obrazlaže nužnošću odustajanja od prevlada
nog modela sveznajućeg pripovjedača realističko-psihologizira
nog prosedea: „[P]ozivanje na izvore, na dokument, na izvore i
na dokumente najrazličitije provenijencije, nije, zapravo, ništa
drugo do pokušaj da se psihološka motivacija ne odbaci sasvim,
nego da se iz nje izbaci taj sveznajući pogled, to jednostrano
sagledavanje svih pojava, da se učini pokretljivim ne samo oko
kamere, nego da se jedna pojava, jedan lik, sagledaju iz raznih
aspekata, iz raznih uglova, iz raznih subjektivnih pozicija, ne
autora, nego svedoka!“11 Imamo, dakle, posla s ambivalentnim,
paradoksalnim pokušajem relativizirajućeg artikuliranja objek
tivne povijesne istine: realistička naivnost imaginarne distance
sveznajućeg pripovjedača izgubljena je, ali respekt spram povi
jesne dokumentacije užasa koncentracijskih logora zadržava se
ipak kao etički i poetički imperativ pisanja. Tom je problemu
u vjerojatno najutjecajnijem recentnom teorijskom promišlja
nju uloge koncentracijskih logora u modernoj povijesti privile
girano mjesto dao talijanski filozof Đorđo Agamben (Giorgio
Agamben): „Aporija je Auschwitza upravo to. Elementi koji su
toliko realni da naspram njih više ništa nije istinito; realnost koja
je takva da prekoračuje svoje činjenične elemente. (…) Aporija
je Auschwitza naposljetku aporija povijesne spoznaje: nepodu
daranja između činjenica i istine, između ustanovljavanja i ra
zumijevanja.“12 Ovako shvaćeno nepodudaranje – Agambenova
„aporija Auschwitza“ ili Kišov paradoks dosezanja „historijske
istine“ sredstvima književne mistifikacije – velikim dijelom od
ređuje onda postjugoslavensko pisanje o tzv. holokaustu: posta
vlja mu osnovne koordinate i, kao što ćemo vidjeti na primjeri
ma tekstova Daše Drndić i Davida Albaharija, određuje poetičke
odabire.

David Albahari i Daša Drndić
Usporedno čitanje tekstova Daše Drndić i Davida Albaharija po
svećenih istrebljenju Židova u Drugom svjetskom ratu otkriva
gust splet sličnosti i razlika: ispočetka se može činiti da razlike
pretežu. Jedna je, uostalom, neposredno uočljiva već pri prvom
pogledu na Albaharijev roman „Gec i Majer“ i romane Daše
Drndić poput „Sonnenschein a“, kojim ćemo se ovdje detaljnije
baviti, ili „Aprila u Berlinu“. „Gec i Majer“, fikcionalna ispovi
jest beogradskog gimnazijskog profesora književnosti koji istra
žuje arhivske zapise o novobeogradskom konc-logoru Sajmište
10 Kiš, D. (1979) Čas anatomije, Beograd: Nolit, str. 110.
11 Isto, str. 113-114.
12 Agamben, G. (2008) Ono što ostaje od Auschwitza, Zagreb: Antibarbarus,
str. 6.
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i opisuje „dušegupku“ – kamion namijenjen ubijanju logoraša
ispušnim plinovima koji su, doznaje profesor, vozila dvojica
njemačkih vojnika, Gec i Majer – kratak je tekst, tek nekoliko
narativnih koraka s one strane granice na kojoj se dulja pripovi
jest žanrovski kvalificira kao roman; tekstovi Daše Drndić, pak,
iznimno su opsežni, monumentalni narativno-dokumentarni za
hvati. Pripovijest Alabaharijevog pripovjedača „teče“ grafički
kontinuir ano, bez poglavlja, odlomaka ili paragrafa; tekstovi
Drndić diskurzivno su neusporedivo raznovrsniji i izrazito ci
tatni, u njih su umetnute fotografije, mape, enciklopedijske na
tuknice, ekstenzivni popisi i notni zapisi. Dalje, u Albaharijevim
je romanima istrebljenje Židova među rjeđim motivima; kod
Drndić, tema se vraća opsesivno, postajući provodnom crve
nom linijom cjelokupnog autorskog opusa. Konačno, Albahari
se koncentrira isključivo na masovno istrebljenje u Beogradu;
Drndić zahvaća šire, uvodeći u pripovijest brojne toponime či
tavoga kontinenta, od Italije, preko Hrvatske, Slovenije, Srbije,
Albanije, Njemačke i Austrije, pa sve do Švedske i Norveške.
Podudarnosti među ovako različitim proznim pristupima govo
re, međutim, više. Prije svega, i Albaharijev neim
 enovani pripo
vjedač i Haya Tedeschi, glavni lik „Sonnenschein a“, srednjoš
kolski su predavači: neuspjeh u prenošenju svjedočanstava o
holokaustu novim generacijama – njega učenici ignoriraju, dok
ona, rezignirana, svojima niti ne pokušava govoriti o Drugom
svjetskom ratu – konstitutivan je za oboje, sugerirajući nedo
statnost transmisije kolektivne memorije unutar institucionalnog
okvira obrazovne reprodukcije povijesne faktografije. Povijesne
reminiscencije u obje se situac ije, dalje, pretvaraju u pokušaj re
konstrukcije vlastitog obiteljskog stabla, potragu za porijeklom:
on na zid stana lijepi list papira koji popunjava imenima pobi
jenih predaka, Haya se detaljno prisjeća svojih roditelja, djedo
va i baka, a naposljetku otkriva da su joj sina, nestalog krajem
rata, zapravo oteli nacistički vojnici i u sklopu masovnog pro
jekta Lebensborn dali na usvajanje nekoj njemačkoj porodici.
Posebno je značajna uloga koju i kod Albaharija i kod Drndić
imaju osobna imena: nalazimo ih, uostalom, već u naslovima
romana. Albaharijev pripovjedač, tako, pokušavajući zamisliti
vozače koji su ubili na tisuće ljudi, neprestano se dvoumi, go
vori: „Gec, ili Majer, oduvek je želeo da bude pilot ratnog avi
ona“13; „posebno je Gec, a možda je to bio Majer, imao žive
snove“14; „Sve mi se čini, šapnuo je Gec, ili Majer, Majeru, ili
Gecu, da on nas uopšte ne voli. Majer, ili Gec, je ćutao.“15 I ta
ko dalje, gotovo na svakoj stranici: ambivalencija imenovanja,
13 Albahari, D. (1998) Gec i Majer, Beograd: Stubovi kulture, str. 7.
14 Isto, str. 27.
15 Isto, str. 109.
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intencionalno neuspjeli pokušaj individuac ije naslovnih likova,
najupečatljiviji je postupak romana. „Gec bi, zapravo“, piše Al
bahari, „mogao da bude Majer, a Majer, uistinu, Gec. Možda i
jeste tako, ko zna?“16 Kod Daše Drndić, nasuprot tome, javljaju
se brojna imena žrtava: više od stotinu stranica „Sonnenschein a“
popunjava popis „Imena oko 9000 Židova deportiranih iz Italije
ili ubijenih u Italiji i zemljama koje je okupirala između 1943. i
1945.“; ovaj katalog mrtvih posebno je poglavlje romana, naslo
vljeno „Iza svakog imena krije se priča“17. Naravno, Albaharijev
postupak mogao bi se interpretirati kao neka vrsta literarne ilu
stracije slavne teze Hane Arent (Hannah Arendt) o „banalnosti
zla“18, poučka da, u specifičnim povijesnim okolnostima, bilo
tko može postati masovni zločinac. Evokacija imena ubijenih
Židova u „Sonnenschein u“, s druge strane, doim
 a se kao knji
ževni pijetet žrtvama čiju je individualnost jedan sistem pokušao
poništiti i izbrisati.
Najznačajnija podudarnost, međutim, sastoji se u strategiji knji
ževne obrade dokumentarne građe. Kod Drndić je ona, vidjeli
smo, izravno interpolirana u tekst citatnim tehnikama: „Sonnen
schein“ je, naposljetku, podnaslovom eksplicitno određen kao
„dokumentarni roman“. Kod Alabaharija, tragovi dokumentarne
građe teže su uočljivi, ali zato na njih upućuje „Autorova beleš
ka“, kraći dio teksta na samome kraju romana koji navodi razli
čite korištene povijesne izvore – arhivsku građu, feljtone, studije
– pa zaključuje: „Priča, međutim, nije nikada istorija, i poštuje
činjenice samo u onoj meri u kojoj to njoj odgovara.“19 Ova dva
paratekstualna elementa – podnaslov na samome početku Drn
dićkina romana i „Autorova beleška“ na kraju Albaharijevog
– ne samo što smještaju njihove pripovijesti u zonu oscilacije
između dokumentarizma i fikcionalizacije koju je u svojim pro
znim tekstovima otvorio Kiš, nego upućuju – baš kao u slučaju
svoga prethodnika – na problem koji je, čini se, neodvojiv od
takvoga književnoga pristupa: na pitanje statusa autora.   

Paradoks autora
Već smo naznačili kako je problem autorstva bio otvoren u ve
likoj polemici oko Kišove „Grobnice za Borisa Davidoviča.“
Upravo na njega su ciljali piščevi kritičari kada su ga progla
sili „prepisivačem“, plagijatorom, dakle: ne-autorom. Metu
napada oslonili su pritom o pretpostavljenu samorazumljivost
16 Isto, str. 125.
17 Drndić, D. (2007) Sonnenschein. Dokumentarni roman, Zaprešić: Fraktura,
str. 161-264.
18 Arendt, H. (2002) Eichmann u Jeruzalemu. Izvještaj o banalnosti zla,
Zagreb: Politička kultura
19 Albahari, D. (1998) Gec i Majer, Beograd: Stubovi kulture, str. 183.
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romantičarsko-humanističke koncepcije autora kao autonomnog
stvaraoca originalnog djela proizišlog iz procesa individualne
kreativnosti. Štoviše, ako se „[d]jela (…) štite zbog toga što su
originalni iskazi neke individue koja jedina ima pravo kontro
le ili prepuštanja kontrole nad bilo kojom vrstom upotrebe ili
eksploatacije djela“20, kako glasi sažeta definicija legislativne
transpozicije takve koncepcije, onda je književne postupke po
put Kišovih moguće oglasiti kao krađu, bez obzira na to što se,
dakako, „[g]ranica između originalnog i neoriginalnog, vlastitog
i tuđeg, ponekad ne može tako lako odrediti. Prerade, parodi
je, pastiši, montaže dobri su primjeri za to koliko je ta granica
katkad teško uhvatljiva.“21 Ova je „neuhvatljivost“ granice kod
Kiša, kao što smo vidjeli u njegovim komentarima iz „Časa ana
tomije“, pritom odgovarala intencionalnom poetičkom odabiru;
nastavljala se, u posljednjoj liniji, na lektiru teorijskog obračuna
sa zastarjelom koncepcijom autorstva krajem šezdesetih, preg
nantno elaboriranu u seminalnim tekstovima Rolana Barta (Ro
land Barthes) „Smrt autora“22 i Mišela Fukoa „Što je autor?“23.
Napadi na Kiša utoliko se mogu shvatiti kao rezultat teorijske
neupućenosti i anakronosti, pa je stoga i „Čas anatomije“ do
brim dijelom pisan iz superio rne, patronizirajuće pozicije, koja
je podrazumijevala razlaganje osnovnih kategorija književne te
orije i umetanje poučne „male hrestomatije“ tekstova istaknutih
teoretičara. Problem je, međutim, sadržan već u Kišovom te
meljnom eksplanatornom manevru tumačenja vlastite autorske
namjere da odustane od autorstva: on ga, strogo gledano, vodi
u paradoks. Nije slučajno što se kritike bartovskog „usmrćiva
nja“ autora ili fukoovske diskurzivne analize funkcije autora
često oslanjaju upravo na pitanje intencionalnosti, korigirajući
ih iz fenomenološke i hermeneutičke perspektive. Antoan Kom
panjon (Antoin e Compagnon), primjerice, argumentira da „[t]
eza o smrti autora kao povijesne i ideološke funkcije zastire teži
i bitniji problem: problem autorske namjere, u kojemu je kao
kriterij književne interpretacije namjera kudikamo važnija nego
autor. Iz svoje koncepcije književnosti može se odstraniti bio
grafski autor, a da se pritom uopće ne dovede u pitanje uobičaje
na predrasuda, koja međutim nije nužno pogrešna, a prema kojoj
je namjera neizos tavni preduvjet svakog tumačenja.“24 Odatle
slijedi zaključak da „(…) čak i najzagriženiji prokazivači autora
20 Šporer, D. (2010) Status autora. Od pojave tiska do nastanka autorskih pra
va, Zagreb: AGM, str. 183.
21 Isto, str. 184.
22 Barthes, R. Smrt autora. Od djela do teksta, u: Suvremene književne teor ije,
priredio Beker, M. (1999), Zagreb: Matica hrvatska, str. 197-207.
23 Foucault, M. (2015) Što je autor?, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
24 Compagnon, A. (2007) Demon teorije, Zagreb: AGM, str. 70.
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i dalje donekle pretpostavljaju da u svakom književnom tekstu
postoji intencionalnost (u najmanju ruku, dosljednost djela ili
jednostavno teksta).“25 Primijenjeno na Kišov slučaj, sama či
njenica da tumači vlastite autorske namjere u „Času anatomije“
naposljetku bi povratno značila kako u „Grobnici za Borisa Da
vidoviča“ nipošto nije mogao nastupiti kao, kako se sam naziva,
„ne autor, nego svedok“. Da bi se paradoks razriješio, na ovom
mjestu vrijedi se iznova okrenuti Agambenu i njegovu čitanju
Fukoove analize diskurzivne funkcije autora.
Poput Kompanjona, i Agamben smatra da svođenje instance au
tora na funkciju diskursa – preciznije, na „karakterističan na
čin postojanja, cirkuliranja i funkcioniranja određenih diskursa
u nekom društvu“26 – brišući lažno pitanje „tko govori?“ isto
dobno zastire podjednako važan problem: za Agambena, među
tim, to nije fenomenološki problem intencionalnosti, nego par
excellence etički problem onoga što se u nekoj individui doga
đa kada dois ta okupira „prazno mjesto“ autora što ga je Fuko
prethodno očistio od subjektivnih naslaga. Ili, zaoštrenije: ako
je instanca autora kod Fukoa desubjektivirana, ali neki subjek
ti uvijek stupaju na njeno mjesto, onda pitanje glasi: „(...) što
znači biti subjekt desubjektivacije? Kako može subjekt izvješ
tavati o vlastitu slomu?“27 Odgovor sugerira etimologija pojma
„autora“, koji je bio među ranijim značenjima „svjedoka“: „(...)
auctor pak znači svjedoka zato jer njegovo svjedočenje svagda
pretpostavlja nešto – djelovanje, stvar ili riječ – što opstoji prije
njega, čiju realnost i valjanost treba potvrditi ili zajamčiti. (...)
Autorov čin, koji bi pretendirao na valjanost samu po sebi, jest
besmisao (...) i ima raison d’être samo ako dovršava svjedočenje
onoga koji ne može svjedočiti.“28 U Agambenovom izvodu, ova
kav zaključak ima značajne ontološke i biopolitičke posljedice
koje naposljetku, za razliku od strogo faktografskog pristupa,
garantiraju sam dokaz postojanja Aušvica, nasuprot relativistič
kim pokušajima načelnog epistemološkog osporavanja moguć
nosti njegove izvjesne spoznaje. Te dalekosežne konkzekvence
ovdje ipak ostavljamo po strani: značajan nam je uvid da se u
kontekstu pisanja o istrebljenju Židova autorska pozicija oslanja
na poziciju svjedoka i da je o njoj presudno ovisna. To je i naiz
gled paradoksalno rješenje Kišovog „autorskog paradoksa“: on
nije „svedok, a ne autor“, nego je, upravo suprotno, autor upra
vo zato što je svjedok; utoliko ukoliko autorskim postupkom
dovršava tuđa svjedočanstva.
25 Isto, str. 87.
26 Foucault, M. (2015) Što je autor?, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, str. 47.
27 Agamben, G.. (2008) Ono što ostaje od Auschwitza, Zagreb: Antibarbarus,
str. 100.
28 Isto, str. 105-106.
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Od imena autora do imena lika
Kod Davida Albaharija i Daše Drndić ova je veza autorskog rada
i svjedočanstva još jasnija: pozivanje na historiografska, doku
mentarna svjedočanstva i upozoravanje na njihov specifičan od
nos spram književnosti u „Gecu i Majeru“ su, vidjeli smo, dani
upravo u „Autorovoj belešci“, a u „Sonneschein u“ u podnaslovu
„dokumentarni roman“, koji ispisuje instanca što bismo je, slije
deći Umberta Eka (Umberto Eco), mogli nazvati „modelom au
tora“29, umetnutim „između“ empirijskog autora i pripovjedača.
Ako smo ustanovili da se pozicija autora u izabranim tekstovima
(post)jugoslavenske tradicije pisanja o istrebljenju Židova sasto
ji u samosvjesnom dovršavanju svjedočanstava sačuvanih doku
mentarnom građom, preostaje u posljednjoj dionici vidjeti kako
s te pozicije Albahari i Drndić odgovaraju na temeljno Agambe
novo pitanje o subjektu desubjektivacije: kako, drugim riječima,
u njihovim romanima „subjekt izvještava o vlastitu slomu“? Da
bismo ovo ustanovili, moramo u analizi napraviti dva koraka
unatrag. Prvi nas vodi od Agambena nazad prema Fukou: vidjeli
smo da je Agambenovo pitanje o „subjektu desubjektivacije“ bi
lo prethodno omogućeno Fukoovom desubjektivacijom instan
ce autora, uklanjanjem lažnoga pitanja „tko govori?“ iz domene
rasprave. Drugi se odvija unutar same Fukoove analize: stupaju
ći na teren koji je Bart raščistio proglašenjem „smrti autora“, on
se ne zaustavlja na pukoj konstataciji autorova iščeznuća, nego
poduzima svojevrsnu teorijsku obdukciju: „Ono što bi trebalo
učiniti jest locirati mjesto koje je nestankom autora ostalo pra
zno, pomno pratiti raspored praznina i pukotina te vrebati raz
mještaje, slobodne funkcije koje su se pojavile zbog tog nestan
ka.“30 Osnovni Fukoov analitički instrument pritom je koncept
„imena autora“. Riječ je, prije svega, o vlastitom imenu: ime
autora s kategorijom vlastitih imena dijeli dakle probleme otpri
je poznate u filozofiji jezika, gdje je – grubo prikazano – vlastito
ime bilo shvaćeno ili kao ekvivalent opisu, svojevrsna sažeta
deskripcija (pa je, primjerice, Šekspir (Shakespear e) „autor 154
soneta“, „engleski književnik iz 16. i 17. stoljeća“, „pisac ‘Ha
mleta’“ itd.), ili kao „rigidni označitelj“, riječ koja ima strogo
pokazivačku funkciju i čije se značenje iscrpljuje u upućivanju
na određenu individuu. Fuko je bliži prvoj, fregeovsko-vitgen
štajnovskoj tradiciji, ali upozorava na specifičnost imena autora.
Kod njega, naim
 e, sva svojstva nisu podjednako značajna: „(...)
ako otkrijem da Shakespear e nije rođen u kući koju danas mnogi
posjećuju, to je promjena koja, sasvim očito, neće promijeniti
funkcioniranje imena autora; no ako se ispostavi da Shakespeare
29 Eco, U. (2005) Šest šetnji pripovjednim šumama, Zagreb: Algoritam.
30 Foucault, M. (2015) Što je autor?, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, str. 44.
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nije napisao ‘Sonete’ za koje mislimo da su njegovi, tada je ri
ječ o drugoj vrsti promjene: i ona će znatno utjecati na način na
koji funkcionira ime autora.“31 Iz ove specifičnosti Fuko zatim
izvodi tezu da ime autora funkcionira kao svojevrsni diskurzivni
regulator, koji u našoj kulturi klasificira, grupira i definira odre
đene tekstove, pomaže nam da ih postavimo u međusobne od
nose, izdvaja ih iz „običnog“, svakodnevnog pisanja i pridaje
im poseban status: „Ime autora pokazuje postojanje određenog
skupa diskursa i upućuje na status tog diskursa unutar društva i
kulture.“32
Vraćajući se romanima Davida Albaharija i Daše Drndić, na
ovom mjestu predlažemo - analogno imenu autora – preliminar
no uvođenje koncepta „imena (književnog) lika“. Instanca lika,
doduše, u bavljenju književnošću odavno je marginalizirana ili
iz njega posve prognana: ako su obračuni s autorom u drugoj
polovici šezdesetih predstavljali avangardu poststrukturalistčke
ofanzive na humanističku tradiciju i koncept subjekta, krećući
se nerijetko rubom teorijskog skandala, lik je iz znanosti o knji
ževnosti iščezao tiho i gotovo neprimjetno. To, ipak, nije razlog
da ga se ne analizira u domeni diskurzivnog funkcioniranja vla
stitog imena, osobito u kontekstu „Geca i Majera“ i „Sonnen
schein a“, među kojima – kao što smo ukazali paralelnim čita
njem tih romana – upravo istaknuta uloga vlastitih imena likova
predstavlja značajnu podudarnost. Ako je ime autora kod Fukoa
shvaćeno kao funkcija diskursa, onda i ime lika u romanima Al
baharija i Drndić možemo razumjeti tako: ono je mjesto na ko
jem književni diskurs presijeca onaj historiografskih svjedoče
nja, točka njihovog dodira. Od samoga ovog, naizgled banalnog
uvida – koji se lako može sažeti predteorijskom napomenom
kako su „likovi nastali prema stvarnim osobama“ – važnije je,
slijedeći Agambenovu nadopunu Fukoa, proučiti što se događa
kada „konkretna individua“ okupira prazno mjesto lika koncep
tualiziranog kao funkcija diskursa. Tada se pitanje o subjektu
desubjektivacije – koje, podsjetimo, glasi: „Kako subjekt može
izvještavati o vlastitu slomu?“ – premješta s instance autora na
instancu lika. Odgovor koji nudi Albahari, vidjeli smo, sastoji
se u permanentnoj ambivalenciji imenovanja, u kojoj bi „Gec
(...) mogao da bude Majer, a Majer, uistinu, Gec“: njihova me
đusobna zamjenjivost nije utoliko samo literarna ilustracija teze
o „banalnosti zla“, nego i svjedočanstvo koje subjekt nudi o vla
stitoj desubjektivaciji. Kod Drndić, više od 9000 imena ubijenih
Židova svjedoče o vlastitoj desubjektivaciji utoliko što su lišeni
bilo kakve vlastite priče: naslov poglavlja podsjeća nas, dodu
še, da se „iza svakog imena krije priča“, ali tih priča u samome
31 Isto, str. 45.
32 Isto, str. 47.
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tekstu nema. „Gec i Majer“, s jedne strane, i „Sonnenschein“,
s druge, označuju tako dva pola desubjektivacije – onaj žrtve i
onaj krvnika – a njihovi su postupci komplementarni: Albahari
jev pripovjedač razvija priču o svojim likovima, ali samo zato
da bi im njihove priče dosljedno i neprestano oduzimao; kod
Drndić, podsjećanje na postojanje životnih priča likova istodob
no je upozorenje na njihovu odsutnost. To je posljednje u nizu
prepletanja sličnosti i razlika između dva romana na koja smo u
ovom tekstu pokušali ukazati, a ujedno i završna točka analize.
Otvorili smo je skicom za konceptualizaciju postjugoslavenskog
književnog polja, u pisanju o istrebljenju Židova otkrili jedan od
privilegiranih motiva postjugoslavenskih književnih tekstova,
čitanjem „Časa anatomije“ Danila Kiša otvorili probleme od
nosa fikcije i faktografije kao i pitanje statusa autora koje se uz
taj problem veže, da bismo naposljetku, predlažući preliminarno
uvođenje koncepta „imena lika“ analognog konceptu „imena au
tora“, u romanima Davida Albaharija i Daše Drndić pronašli dva
pola mogućeg odgovora na temeljno pitanje o svjedočanstvu
subjektovog sloma, pitanje subjekta desubjektivacije.
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Abstract
The article deals with literary treatment of historical documents on mass
extermination of Jews in the Second World War. It focuses on texts
by Danilo Kiš, David Albahari and Daša Drndić. The idea of ‘postYugoslav literary field’ provides the context for interpretation, and
different narrative strategies of implementation of historical documents
in the works of fiction are connected with the theoretical question of
authorship, posed by Michel Foucault and Giorgio Agamben. The
concept of the author as an instance that completes other peoples’
testimonies is transposed to the level of the literary character, in order
to give an answer to the fundamental question of Giorgio Agamben:
What  does it mean to be the subject of desubjectivation, and how can a
subject give an account on their own desintegration?
Key words: post-Yugoslav literature, Kiš, Albahari, Drndić, author,
witness
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POSTJUGOSLAVENSKA
KNJIŽEVNOST, AUTORICE
U FOKUSU
Sažetak: U radu će se govoriti o pojmu postjugoslavenske književnosti,
problemima na književnoj sceni ali i pozitivnim primjerima na istoj. Ra
dom će se istaći dvostruko marginalizirana pozicija autorica, a poseb
na pažnja će se posvetiti romanima Ravnoteža Svetlane Slapšak i Satovi
u majčinoj sobi Tanje Stupar Trifunović. Nastojat će se ukazati da oba
romana čine značajan doprinos postjužnoslavenskoj sceni, te da svojim
temama, stilom, i formom pripadaju daleko opsežnijem tržištu od onog
koje čine zemlje bivše Jugoslavije.
Ključne riječi: postjugoslavenska književnost, transnacionalna
književnost, autorice, pozicija žene

Uvod
Živjeti u postjugoslavenskoj stvarnosti znači znati napraviti bi
lo šta sa oskudnim sredstvima za rad i naučiti prevazići ograde.
Dubravka Ugrešić ističe da pisca/spisateljicu svrstavaju drugi,
tako je književna kritika autore/autorice koji/e ne pripadaju na
cionalnom diskursu (koji su preskočili ograde nacionalnih iden
titeta) počela nazivati postjugoslavenskim autorima/autoricama.
Termin postjugoslavenska književnost ima nekoliko nedostata
ka. S jedne strane, za neupućene čitaoce/teljke postjužnoslaven
skoj književnosti mogu pripadati i nacionalistički književnici/ce
sa prostora bivše Jugoslavije, ne znajući da je za većinu takvih
autora/autorica važnija njihova etnička pripadnost od samog

62

VESNA KADRIĆ
pisanja. S druge strane, termin može predstavljati jugonostal
gične pisce koji nisu u stanju racionalno sagledati prošlost i sa
čijih stranica vrišti sveopća idealizacija iste. Već u samom ter
minu postjugoslavenski vidimo probleme sa kojima se susreću
malobrojni autori/autorice koji iskaču iz nacionalističkih, ideo
loških okvira na „ovim prostorima“. Stijn Vervaet podsjeća na
rad Zorana Milutinovića koji je napisan za simpozij o postju
goslavenskoj književnosti i kulturi 2008. godine, gdje se navo
di da „nacionalistički prizvuk savremene književne produkcije
ne samo da je ograđuje od njenih južnoslavenskih susjeda već
i otežava njenu međunarodnu recepciju“.1 Bez obzira na poli
tička i ekonomska neriješena pitanja, te nedostatak ozbiljnih
izdavača, postoje autori/autorice koji svojim radom povezuju
institucije, publiku i ljude izvan uskih nacionalnih okvira. Tom
krugu prema Stijn Vervaet pripadaju romani Dubravke Ugrešić i
Aleksandra Hemona a naziva ih transnacionalnim. Dakle, u radu
ću koristiti termin postjugoslavenska književnost da bih ozna
čila transnacionalnu književnost, oslobođenu idealizacije jugo
slavenske prošlosti. Neka od imena na toj književnoj sceni su:
Faruk Šehić, Tihomir Jančovski, Dubravka Ugrešić, Aleksan
dar Hemon, Andrej Nikolaid is, Adisa Bašić, Šejla Šehabović,
Rumena Bužarovska, Alma Lazarevska...
Posebno mjesto na listi zauzimaju autorice, imajući na umu nji
hov izvanredan književni talent, ali i dvostruko težu poziciju ko
ju imaju u odnosu na svoje kolege. Jedno od zanimljivijih ostva
renja na postjužnoslavenskoj književnoj sceni je proza Elme Po
robić Tamo gdje se čuje smijeh. Porobić povezuje svakodnevne
glasove i tišine žena koje su vječno u borbi za svoju poziciju u
svijetu. Pri tome njen jezik ostaje koherentan, neraspršen, njeno
pismo i stil su ti koji najbolje ocrtavaju mogućnost žene da spoji
razbijene dijelove, tako da šav bude suptilan ili da ostane kao
podsjetnik na svakodnevnu borbu.
U radu ću se detaljnije osvrnuti na romane Satovi u majčinoj
sobi Tanje Stupar Trifunović i Ravnoteža Svetlane Slapšak. To
su romani koji pripadaju postjužnoslavenskoj književnosti, u ra
nije navedenom kontekstu, a stilom i slojevitošću se otvaraju
ka svjetskoj književnoj sceni. Autorice postavljaju univerzalna
pitanja o pisanju, položaju žene kao majke i književnice, nači
nu dosadašnjeg prezentiranja žene u književnosti, te se otvaraju
etička pitanja brige o drugom.

1 Vervaet, S. (2016) Ugrešić, Hemon i paradoksi književnog kosmopolitizma:
ili kako otvoriti postjugoslavenske književnosti ka svijetu u eri globalizacije,
Novi Izraz br. 65-66, Sarajevo: PEN Centar u Bosni i Hercegovini, str. 4.
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Satovi u majčinoj sobi
„Majke, ti ludi klovnovi. Uvijek isto. Žongliranje između sna
i jave. Najbolji svjetski iluzionisti, čije nastupe gledate svako
dnevno – majke. Olako izbrišu pola sebe – ženu. Ostane samo
majka. Previše vidljiva žena u majci u svima budi neprijatnost,
čak i njoj samoj.“2
Satovi u majčinoj sobi je prvi roman Tanje Stupar Trifunović, a
važna karakteristika ovog proznog djela je njegov izrazito poet
ski stil. Knjiga čitaocima nudi paučasti, prašnjavi, umorni, slo
jeviti unutarnji svijet majki koji stoji nasuprot prozračenih, svje
žih, izribanih, pojednostavljenih soba koje kontroliraju i uređuju
za porodicu.
Ana, glavna junakinja romana, pokušava se suočiti sa sobom i
sa ženama oko sebe. Roman prati baku, majku i kćerku, tri gene
racije žena iz jedne porodice. Njihov svijet prepun je praznina,
neodg ovorenih pitanja, satova koji kucaju uzalud i označavaju
vrijeme koje se njih ne tiče, a glasni su i opominju da negdje
vani teče život kome one nikako da se priključe.
Prije svega, Satovi u majčinoj sobi je roman o pisanju i ženskoj
ulozi u književnom svijetu. Za razliku od muških kolega koji
imaju čitavu historiju iza sebe, književnice moraju kopati po
marginama da bi pronašle tek par priča o ženama.“Mismo žene
bez rodoslova, od nas i psi imaju dužu listu predaka.“3 Književ
nost su uglavnom pisali muškarci, u čijim okvirima je nastalo
književno groblje Ana. One koje nisu mrtve zatočene su u se
be i kolektiv, pa ukoliko žele stvarati moraju prvo ući „unutar
vukovog stomaka“4, vratiti snove, pronaći odgovore i tek onda
pisati. Glavna junakinja je književnica koja piše da bi se preko
trećeg lica suočila sa sobom. Na taj način ostavlja trag  i even
tualni putokaz sebi i kćeri o tome ko je bila Ana onda kada nije
bila majka.

Ravnoteža
„Ovaj rat, bar tamo gde sam ga ja doživela, nije samo rat kom
šija i zločinaca koji su pre toga bili samo usnuli: to je rat polo
va, žene se bore protiv muškaraca, a muškarci ih tlače, ubijaju,
siluju, ponižavaju.“5

2 Stupar Trifunović, T. (2016) Satovi u majčinoj sobi, Sarajevo: Šahinpašić,
str. 28.
3 Isto, str. 65.
4 Isto, str. 10.
5 Slapšak, S. (2016) Ravnoteža, Beograd: Laguna, str. 244.
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„ Nikada nisam videla toliko žena koje žive zajedno, potpomažu
jedna drugu, možda se i vole, možda se i miluju... „6
Roman Svetlane Slapšak Ravnoteža kritičk i ironijski se osvrće
na politička zbivanja u Beogradu devedesetih godina, parodira
ratnu i poslijeratnu stvarnost. Njene junakinje su te koje pisa
njem, aktivističkim djelovanjem, pričanjem, slušanjem, milo
vanjem, čitanjem, prevođenjem pokušavaju stvoriti ravnotežu u
dehumaniziranom, neuravnoteženom, muškocentričnom svijetu.
Na početku romana Ravnoteža nalazi se definicija termina „jed
nomesečići“ koji je preuzet iz Srpskog rječnika (1818., Vuk Ka
radžić), a isti će se pojaviti pred kraj romana u transformiranom
ruhu. Termin će u sebi zadržati ponešto od prvobitne definici
je, ali će funkcionirati i kao podloga za ironijsko preis pitivanje
tradicionalnih shvatanja institucije braka, sve dok ne dobije hi
bridno značenje u čijem centru će biti novi akteri koji su go
dinama, neravnopravno, bili zanemareni od strane institucija.
Posmatrajući spisak likova lako je uočiti da su u centru žene
i da podjednako važno mjesto zauzimaju „likovi čija se imena
samo pominju“, kao i oni koji nemaju ime. Svoje mjesto su do
bili Šliman, Dajna, Žuća (kućni ljubimci), koji su neizostavni
članovi porodice, a predstavljaju civiliziraniji dio zajednice u
odnosu na „orlove“, „tigrove“ i razne zvijeri koje automatima u
tom trenutku razaraju svijet.
Milica Zlatanović Albini (ona koja „je mesila testo za ravnotežu
sa šljivama“)7 je glavna junakinja romana. Žena, majka, kćer
ka jedne fine urbane majke, osim što sa sjetom obavlja svoje
dužnosti „čitavih naraštaja pritisnutih istorijom bola i patnje“,8
prekucava tekst nacionalističkog, šovinistističkog pisca, u nje
noj kući poznatog pod imenom Prekuc. Ravnoteža je djelo o
pisanju koje u sebi sadrži tri romana. Prvi je onaj koji prati de
šavanja u Beogradu devedesetih na čelu sa Milicom, drugi ro
man je parodija djela nacionalističkog, polupismenog, jako us
piješnog autora zvanog Prekuc, treći roman je pastiš pisan za
Daru (prijateljicu i vjernu čitateljku), koji treba da funkcionira
kao „Osveta sestara Bronte“.9 Pisanjem pastiša, Milica usposta
vlja neki balans u nasilnom svijetu u kome su žene svedene na
one koje prekucavaju tekstove za „velike“ muškarce, koji pišu,
stvaraju historiju. Svetlana Slapšak kada govori o književnica
ma na Balkanu, ističe da: „društva književnika i prevodilaca, u
svim postkomunističkim društvima na Balkanu imaju istu polnu
strukturu: književnici su pretežno muškarci, prevodioci pretežno
6 Isto.
7 Slapšak, S. (2016) Ravnoteža, Beograd: Laguna, str. 11.
8 Isto.
9 Isto, str. 37.
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žene. ‘Oni’ se bave stvaralaštvom, ‘one’ im tu iluziju ostavljaju,
pošto su je razgolitile“.10
Dara Pejičić, kasnije Zajderman, osim što je Miličina čitateljka,
spasonosna je graditeljka neobičnog „ženskog lanca“11 koji po
maže u prehranjivanju ljudskih i životinjskih članova porodice
okupljenih oko Milice. Izbačena sa posla jer se suprostavljala
tadašnjoj vlasti, postaje aktivistkinja, posrednica „za porudžbine
nepravolinijskog karaktera“.12 Energična je i hrabra, borkinja,
duhovita i glasna, nasuprot nje je Dušan, urušen, blijed i treba ga
spašavati od rata koji nikada ne ubija samo granatama. Izokre
nute muško/ženske, tradicionalne, pozicije ugrađene su i u pastiš
koji Milica piše o sestrama Bronte. Unutar Darinog „ženskog
lanca“ nalaze se različite osobe, okružena je ljubavnicima, že
nama u nevolji. Ona je ta koja ima moć pomiriti različite svjeto
ve, pa i spojiti zaljubljeni par Šemsu i Zoricu sa Mladenkom B.
(nekadašnja Prekucova sekretarica), preko čije sudbine se može
čitati pozicija žene u okvirima nacionalističkog kruga.
Simka Zlatanović Rotovnik je starija „patrijahalna gospođa“
koja od svog stana u Beogradu pravi dezerterski centar. Preko
noći, stara dama se suprostavlja vlastima, postaje odmetnica i
zaštitnica dječaka koji „su pušili, kikotali se, gutali stripove i
demodirane priče, i nisu nikako hteli ni da ubijaju ni da umru“.13
Žene i muškarci okupljeni oko Milice i Simke su marginalci, ali
na toj granici društva junakinje, ipak, zauzimaju javni prostor i
muškarci zatočeni u Simkinom stanu zavise isključivo od žena,
njihove pomoći, pažnje i brige. To je pokazatelj da u muškocen
tričnom svijetu one povremeno dobiju pravo da se ponašaju rav
nopravno, samo ako su muškarci povučeni na bojišnice i negdje
se kolju za „dobrobit“ velikonacionalnih otaca. Činjenica je da
žene ne dobiju prava, ali se ne prestaju boriti za ista, baš kao što
ne odustaju Dara, Milica, Šemsa, Ella i brojne druge junakinje
opisane u romanu.
Ravnoteža humorom, nevjerovatno portretiranim likovima,
besprijekornim stilom uspijeva prekoračiti nacionalne, rodne,
žanrovske i sve druge granice. Kada govori o romanima Tvrt
ka Kulenovića, Enver Kazaz ističe da su njegove priče bazirane
na „poetici nove osjećajnosti“ aludirajući na Mihaila Epštejna
(Mikhail Epstein) koji govoreći o postmodernizmu naglašava
i njegovo pretapanje u novu sentimentalnost i povratak nove
iskrenosti. Upravo toj poetici pripada i roman Svetlane Slapšak,
10 Slapšak, S.  (2016) Balkanka, balkanska književnica, Novi Izraz br. 65-66,
Sarajevo: PEN Centar u Bosni i Hercegovini, str. 110.
11 Slapšak, S. nav. delo, str. 33.
12 Isto, str. 41.
13 Slapšak, S. nav. delo, str. 19.
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jer bez obzira na sve elemente postmodernizma, ne zazire se
od osjećajnosti. Ravnoteža bi mogao pripadati onome što Sel
ma Raljević naziva „transroman“. To je njena kovanica za ro
maneskni izraz koji “transponira izraz drugih žanrova u smislu
nove otvorenosti djela i nove dijalektike između svih sadržaja
savremenosti, i koji te sadržaje koristi kao ‘alate’ u književnom
instrumentariju kako bi stvorio priču kao umjetničko djelo“.14

Zaključak
Postjugoslavensku književnu zajednicu čini jedan mali krug
autora/autorica, a romani Ravnoteža i Satovi u majčinoj sobi
uveliko doprinose razvoju te scene. Junakinje u romanima su
književnice koje svojim radom brinu o ljudima oko sebe ( Milica
piše za Daru, Ana za kćerku). Oba romana prikazuju razrušene
svjetove postjugoslavenske stvarnosti, ali te svjetove žene svo
jim radom čine malo boljim mjestom. Romani otvaraju pitanja
o položaju žene u društvu, kritički se osvrću na nacionalističke
sisteme vlasti, a posebno propituju ulogu žene u književnosti
i svojom univerzalnošću otvaraju se i za širu književnu scenu.
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MRAZ I PEPEO U POST
JUGOSLAVENSKO VRIJEME
Sažetak: Klasifikacija i određivanje djela koja bi se mogla svrstati u
postjugoslavensku književnost podrazumijevala bi detaljnu sistematiza
ciju široke, tematski obimne i izuzetno zanimljive književne građe svih
naroda koji su nekada pripadali jugoslavenskom književnom i kultur
nom području. Iako književnost prevazilazi granice i omogućava pove
zivanje sa različitim vremenskim i kulturnim dimenzijama, naše, post
jugoslavenske književnosti bliske su i u djelima univerzalne vrijednosti
nadilaze sve stvarne i izmišljene barijere. Urušavanje jugoslavenskog
društva i sistema na kojima ono počiva u romanu „Mraz i pepeo“ Jasne
Šamić prikazano je iz različitih perspektiva, čime se otvaraju višestru
ke mogućnosti tumačenja i analize. Rušenje jednog sistema vrijednosti
i uspostavljanje drugog nikad ne obuhvata samo pojedince, nego se
uvijek, neminovno, odražava na sve učesnike unutar društva. Posebno
osjetljivu poziciju u takvom vremenu zauz imaju žene, subjekti koji se
unutar patrijarhalnih sistema skoro uvijek označavaju kao marginal
ni, slabiji i podložni potčinjavanju. Različite strategije potčinjavanja
i ovladavanja drugim realizuju se po sistemu dihotomijskog usposta
vljanja hjerarhija koje podrazumijevaju osvajanje ne samo tijela žene,
nego i potčinavanje duha i stvaranja osjećaja krivnje. U vremenu obi
lježenom nasiljem i različitim psihološkim i tjelesnim traumama roman
Jasne Šamić ostao je neistražen iako su pitanja koja otvara još uvijek
svježa i aktualna.
Ključne riječi: postjugoslavenska književnost, žensko pismo, tijelo,
nasilje

„Zašto je povijest tako važna? Zato jer se miješa s privatnim
životom, s našim biografijama... rođena sam u jednoj zemlji, ži
vim u drugoj, a možda ću umrijeti na istom tlu, ali u trećoj.“1
navodi Dubravka Ugrešić u zbroniku eseja „Kultura laži“,
1 Ugrešić, D. (2008) Kultura laži, Beograd: Fabrika knjiga, edicija Reč.
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razotkrivajući sudbinu balkanskih naroda. I dok je Ugrešićkina
knjiga odjeknula u široj javnosti i izazvala više polemika, čini
se da brojni romani spisateljica nastali u „postjugoslavenskom
periodu“, a koji se bave jugoslavenskim mentalitetom i kultu
rom življenja bivaju nepravedno osuđeni na boravak na margi
ni, dok se dominantne pozicije, kako u društvu i kulturi „post
jugoslavenskih“ država, tako i u književnosti čuvaju za pisce
koji obično progovaraju u ime naroda i očuvanja nacionalnih
vrijednosti. Stavljanje termina „postjugoslavenska književnost“
pod navodnike ukazuje na višestruke mogućnosti tumačenja pe
rioda koji istovremeno obuhvata književnike/ice koji/e stvaraju
u vrijeme Jugoslavije, ali i one čija se djela tematski odnose na
jugoslavensko vrijeme, bez obzira na period u kome žive i stva
raju, što podrazumijeva obuhvatanje najšireg kruga književnih
stvaralaca koji se „identificiraju sa kulturom i/ili vrednostima
koje nam više ne pripadaju.“2 Drugi pristup „postjugoslavenskoj
književnosti“ podrazumijevao bi povlačenje granica između
književne građe nastale u jugoslavenskom periodu i građe nasta
le nakon formiranja novih-starih nacionalnih država. Zvanično,
Jugoslavije više nema pa se stoga postavlja pitanje ima li smisla
pisati o „postjugoslavenskoj književnosti“ u vrijeme kad se taj
termin vrlo rijetko koristi i uporno potiskuje od strane domini
rajućih dogmi koje upotrebom različitih modela obnavljanja i
„izmišljanja tradicije“3 kreir aju oslonce za stvaranje nacionalnih
književnosti.
Iako bosanskohercegovačka književnost, po zvaničnoj definiciji
Antuna Barca4 ne pripada jugoslavenskoj književnosti, književ
na djela nastala na prostorima Bosne i Hercegovine u jugosla
venskom periodu, kao i njihovi autori, spadaju u najznačajnije
književnike koje je Jugoslavija imala. Nakon raspada Jugoslavi
je i formiranja novih država, među koje spada i Bosna i Herce
govina, dolazi do potrebe za ponovnim uspostavljanjem normi i
klasifikacija unutar kojih će se tumačiti i smještati pojedina knji
ževna djela i njihovi autori. Zanimljivo je da na bosanskoherce
govačkom kulturnom području u poslijeratnom periodu nastaju
neka od najznačajnijih djela savremene književnosti pisana od
strane spisateljica Alme Lazarevske, Jasmine Musabegović, Fe
ride Duraković, Jasne Šamić... koje se hrabro hvataju u koštac
2 Rakočević, R. (2011) Post-jugoslavenska književnost? Ogledala i fantomi,
Sarajevske sveske br. 35-36. Sarajevo: Media centar, str. 204.
3 Hobsbom, E. Uvod: Kako se izmišljaju tradicije, u: Izmišljanje tradicije,
priredio Hobsbom, E. i Rejndzer, T. (2011), Beograd: Biblioteka XX vek,
Čigoja štampa, str. 18.
4 „Izraz: ‘jugoslavenska književnost’ zajednički je naziv za literature Srba,
Hrvata, Slovenaca i Makedonaca, okupljenih u Socijalističko Federativ
noj Republici Jugoslaviji; Barac, A. (1963) Jugoslavenska književnost, III
izdanje, Zagreb: Matica hrvatska, str. 5.
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sa novonastalom situac ijom i pisanjem malih priča, fragmena
ta od kojih je sačinjen život, grade svijet koji ima kontinuitet i
priznaje svoje postojanje u različitim vremenskim i političkim
okvirima. Njihove priče nisu melanholične i rijetko se zasnivaju
na herojstvima pojedinaca koji bi mogli biti nosioci nacije i no
vog poretka, nego su uvijek lične, ispunjene detaljima i refleksi
jama kojima se i u vrijeme beznađa traži dublji smisao, a istovre
meno se razotkrivaju i propituju društveni normativi i pravila po
kojima jugoslavenska/postjugoslavenska društva funkcionišu.
Roman Mraz i pepeo5 (1997) Jasne Šamić objavljen je u vrijeme
dok su novonastale države bile u povojima i kad su mnoga osje
tljiva pitanja koja propituje ovaj roman predstavljala ne samo
razotkrivanje urušavanja partijskog sistema u vrijeme sunovrata
Jugoslavije nego i propitivanje novih poredaka uređenih na sli
čan način kao što je u romanu prikazano društvo književnika
„gdje su se dva i po sata nacionalno prestrojavali, dok nisu iza
brali Predsjedništvo po ključu.“6 Stoga ne čudi što je jedna od
prvih kritika roman Jasne Šamić okarakterisala kao „trivijalan“7
aludirajući pri tom i na rodnu obojenost.8 Navedena kategoriza
cija ne umanjuje vrijednost Šamićkinog djela, zato što i površno
čitanje ovog romana otkriva izvrsnog eruditu i intelektualku ko
ja precizno i jasno propituje i polemizira o različitim pojavama
karakterističnim za jugoslavensko društvo u njegovim najosje
tljivijim fazama, ali istovremeno ukazuje i na kulturološke „vri
jednosti epski kodiranog“9 bosanskohercegovačkog književnokritičkog diskursa.
Književni kritičar Enver Kazaz u studiji Bosanskohercegovački
roman XX vijeka ukazuje na važnost ženskog pisma Jasne Ša
mić, Alme Lazarevske i Feride Duraković navodeći da je njihov
značaj veći „pogotovu stoga što na tragu subkulturnog pokreta
seksualne revolucije u dominantno mušku patrijarhalnu kulturu
uvode identitet drugog, ženskog rakursa koji relativizira patrijar
halni apriorizam tabua – da bi ga na koncu potpuno odbacio.“10
5 Šamić, J. (1997) Mraz i pepeo, Sarajevo: Bosanska knjiga.
6 Isto, str. 174.
7 Kujović, A. Tri dnevnika ljubavi, u: Bošnjačka književnost u književnoj
kritici, knj IV, Novija književnost – proza, priredio Duraković, E. (1998),
Sarajevo: Alef, str. 852.
8 Desetak godina kasnije rodna obojenost i odlike ženskog pisma inspirisat
će profesorice Almu Denić-Grabić (Bosanskohercegovački roman na kraju
XX stoljeća, 2010.) i Azru Verlašević (U branjevini teksta, 2011.) da kritički
pristupe romanu “Mraz i pepeo” i ukažu na njegovu vrijednost
9 Denić-Grabić, A. (2010) Bosanskohercegovački roman na kraju XX stolje
ća: konstrukcije narativnih identiteta: kraj stoljeća i bosanskohercegovački
roman, Brčko: BZK-Preporod, str. 136.
10 Kazaz, E. (2004) Bošnjački roman XX vijeka, Zagreb – Sarajevo: Zoro,
str. 108-109.
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Prikazujući turbulentna previranja krajem 80-tih godina, rušenje
jednih vrijednosti i uspostavu drugih, prikazuje se i položaj že
ne, intelektualke koja dijelom zbog rodnih stereotipa patrijar
halnog društva, a djelimično zbog vlastitog prkosa i želje da se
izađe iz zadatih okvira koji su korozirali i napukli, biva označe
na kao drugo. Višestruka drugost ne zasniva se samo na rodnoj
različitosti nego i na nizu životnih iskustava koja je odvajaju od
partijskog sistema vrednovanja u kome su nacionalističke ide
je sve izraženije. Preplitanje tri dnevnika, očevog, koji donosi
melanholična sjećanja na vrijeme Drugog svjetskog rata i us
postavu jugoslavenskog društvenog poretka suprostavljeno je
dnevniku Višnje, pripovjedačice čiji zapisi dominiraju u romanu
i narativnom formom ženskog pisma raskrinkavaju mušku kon
strukciju društva i porodice, organizovane po „poželjnim“obra
scima, a istovremeno licemjerne, hladne i dvolične u jednakoj
mjeri kao i društvo koje se urušava. Treći dnevnik sadrži zapise
Višnjinog rođaka, onog koji pronalazi oba dnevnika, i u trećem
iznosi svoja zapažanja o članovima porodice, Jugoslavenima i
njihovim navikama (dnevnik je vođen 1990). Treći dnevnik po
vezuje prva dva formirajući mozaik u kome se nazire slika jugo
slavenskog društva u njenom horizontalnom i vertikalnom pre
sjeku, prikazana iz unutrašnje perspektive oca i kćerke Višnje i
spoljašnje perspektive dalekog rođaka koji nakon majčine smrti
posjećuje tetku u Jugoslaviji i rođaku prema kojoj osjeća ljubav.
Dihotomijsko suprostavljanje sačinjeno od binarnih opozicija
kao što su: duh i tijelo, razum i strast, psihologija i biologija,
neminovno podrazumijeva uspostavu hijerarhije i rangiranje
suprostavljenih termina tako da je uvijek jedan u potčinjenom,
inferiornom položaju i postoji kao suprotnost u odnosu na dru
goga. Kako navodi Elizabeth Grosz, “Odnos duh/telo često je u
korelaciji sa razlikama između razuma i strasti, čula i osjetljivo
sti, spoljašnjosti i unutrašnjosti, sopstva i drugog, dubine i povr
šine...“11 pri čemu se pojmovi koji označavaju povezanost sa ti
jelom često označavaju „naturalističkim“, kao gruba datost koja
zahtijeva prevazilaženje, odnosno, povezanost sa animalizmom
i prirodom koja podrazumijeva transcendenciju. U patrijarhal
nim društvima, kao što je prikazano u romanu Mraz i pepeo žen
ska reproduktivna moć i seksulanost postaju ključne odrednice
u identifikaciji koje određuju ženu pa se prema tome i njihova
uloga svodi na biologiju.
Binarne opozicije na kojima je zasnovan očev svijet, prikaza
ne su u zapisima iz mladosti u kojima narator osjeća potrebu
za ženskim tijelom i seksualnim činom aludirajući na binarnu
11 Grosz, E. (2005) Preoblikovanje tela, u: U Promenjiva tela: ka telesnom
feminizmu, Beograd: Centar za ženske studije i istraživanje roda, str. 22.
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opoziciju tijelo-duh, pri čemu se duhovno, za koje se vezuje ra
zum, realnost, dubina i sopstvo povezuje isključivo s muškim
subjektom koji žensko tijelo doživljava kao sredstvo za oslo
bađanje strasti. Svjestan potrebe za seksualnim zadovoljstvom
pripovjedač „mudro“ i „pametno“ razmišlja o tome kako ne želi
spavati sa djevojkom koja mu se nudi iz ljubavi, zato jer je nema
namjeru oženiti, to bi bila „nesmotrenost.“12 Zbog toga odlučuje
zadovoljiti potrebe sa javnom ženom „To zadovoljenje predsta
vlja za mene samu suprotnost užitku, čak i gađenje.“13 opisujući
pri tom stanje duha i odnos prema ženskom tijelu koje postaje
simboličko mjesto užitka, dostupno i na raspolaganju muškarcu
onda kad poželi da ga uzme. Prema tome i muška želja postaje
reprezent moći i superio rnosti koju je neoph odno zadovoljiti da
bi duh sa kojim se narator identificira očuvao harmoniju. „Te
lo je, dakle, ono što nije duh, ono je različito i drugo u odno
su na privilegovani termin. To je ono što duh mora da istisne
da bi sačuvao svoj ‘integritet’“14 Polemišući o ženskom tijelu
uspostavljaju se opozicijski parovi u kojima se ono doživljava
istovremeno kao „sveto i uprljano, čistilište i pakao, privlačno
i repulsivno...“15 čime se žena identificira sa ulogom majke, na
što aludira i Kristeva upućujući na Frojdovu percepciju majčine
uloge u odrastanju i sazrijevanju. Odvajanje od majke u procesu
konstituir anja individue uvijek se odvija u odnosu na maskuli
nu/patrijarhalnu figuru. Odlikovan razumom i suzdršanošću u
odnosu na tijelo i strast narator predstavlja uzor u izgradnji pa
trijarhalnog Jugoslavena, uglednog akademika čiji život teče po
tačno utvrđenim pravilima. Poštivanje pravila i uspostava muš
kog/maskularnog reda karakterističnog za mizogena društva u
romanu isplivava na više mjesta, uvijek kad se Višnja ili njena
tetka prisjete oca kojeg doživljavaju kao autoritativnog i hlad
nog, čovjeka zbog kojeg obje proganja osjećaj krivice i žaljenja
što nisu učinile više. „Moja nesreća, kaže mama, još je veća od
njegove patnje. Bio je tako blag bolesnik. Tih. Kao onaj junak
Dostojevskog, starac Zosima, klečala bih pred njim da mi opro
sti. Da mi oprosti što toliko pati.“16 Time se ne veliča samo muka
bolesnika nego i muškarac kao subjekt koji postaje skoro pa bo
žansko biće pred kojim se kleči, jer majka se u romanu prikazuje
kao nesputana, neopterećena redom i pravilima, toliko svoja i
ženstvena da u vrijeme kad otac/suprug oboli izbriše sva pravila,

12 Šamić, J. nav. djelo, str. 34.
13 Isto.
14 Grosz, E. nav. djelo, str. 22.
15 Bećirbašić, B. (2011) Tijelo, ženskost i moć. Upisivanje patrijahalnog diskur
sa u tijelo, Zagreb – Sarajevo: Synopsis, str. 38.
16 Šamić, J. nav. djelo, str. 176.
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pomjeri obroke i navike i poput djevočice nosi posudice i teglice
sa hranom od doma do njegove postelje.
Prikazivanje nasilja i silovanja otkriva traumu nasilja nad ti
jelom sa kojom se suočavaju žene u patrijarhalnim kulturama
u kojima se tijelo doživljava kao biološko i reproduktivno dok
se njegova kulturološka funkcija zanemaruje i u potpunosti
potiskuje. Višnjino tijelo postaje označitelj i oznaka ne samo
roda, nego i drugih odrednica unutar neravnopravnog sistema
ekonomske, društvene i polne moći. Dramatičnost i jezu prili
kom čitanja Višnjinog dnevnika izaziva opis silovanja u kome
je nasilnik Francuz, izdavač koji treba da objavi Višnjinu knjigu
i uspostavi s njom poslovnu saradnju. Čin nasilja prikazan kao
pokušaj uspostave muške moći u odnosu na žensko tijelo koje je
ujedno nosilac i ženske psihe jer Višnja se bori sa nasilnikom i
pokazuje otpor:
„Neprestano sam ponavljala jedno isto „neću“, a on jedno isto
„samo malo“. Nogama sam odgurivala njegove ruke koje su tra
žile moje donje rublje, i ponavljala, na francuskom, da „zais ta
neću“, dok je on odgovarao, također na francuskom, da „mi niš
ta neće“ i da „se ne bojim“, da “će biti nježan“, i „da će mi biti
lijepo.“17
Grosz navodi da subjekt preko tijela izražava svoju unutrašnjost
i „preko tela prima, kodira i prevodi, ono što ulazi iz spoljašnjeg
svijeta.“18 Ukoliko se osvrnemo na Višnjin osjećaj krivnje koji
je prati cijelog života, pa i nakon silovanja stvara se dojam da
čin nasilja nije izvršen samo nad ženskim tijelom, nego i nad
ženom kao individuom koja se u patrijarhalnoj kulturi odgaja sa
osjećajem krivnje karakterističnim za slabije, animalnije i one
koji nesvjesno proizvode simbole i činove, jer svako djelovanje
može biti protumačeno kao izazivanje. Bavljenje krivicom skre
će pažnju sa zločina i nasilja i tijelo postaje medijum, nosilac
informacija koje dolaze sa drugog mjesta, iz društva u kome je
silovanje skoro pa kulturološki čin osvajanja i ovladavanja dru
gima. „Ne znam šta sve žene podrazumijevaju pod silovanjem,
ali je ovo u svakom slučaju, bio atak na moju želju. Osjećala
sam se praznom. Pomislila sam da postoji više vrsta silovanja.“19
Ako su „Čin volje i pokretanje tela“20 jedinstveni događaji ko
ji se pojavljuju u različitim aspektima, onda je i Višnjin otpor
dvostruk, verbalan i izreciv na različitim jezicima, a istovreme
no i tjelesan, fizički. „Atak na želju je atak na pravo žene na
17 Isto, str. 87.
18 Grosz, E. nav. djelo, str. 30.   
19 Šamić, J. nav. djelo, str. 88.
20 Grosz, E. nav. djelo, str. 32.  
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želju“21 koje u patrijarhalnom društvu podrazumijeva prisustvo
muškarca i definira žensku seksualnost u odnosu na njega. Osim
psihičke traume i osjećaja „krivnje“ spisateljica, žrtva, suočava
se sa spolnom bolešću koju otkriva nedugo nakon nasilnog čina.
Time pokoravanje tjela i tjelesnog postaje i pokoravanje duha
koje žrtva doživljava jednako tragično kao i smrt: „Ubjeđena
sam bila u tom času da su najgora bolest i smrt manje strašne
od tih odvratnih i skoro nevidljivih bića, koja su se već osjećala
kao starosjedioci u simbolu mojih ženskih čari.“22 Žensko tijelo
koje se doživljava kao izvor užitka i/ili sredstvo dobijanja moći
postaje mjesto na kome gnoj, mladeži i izrasline izlaze iz unu
trašnjosti i ukazuju se kao stravični podsjetnici na nasilje.
„Gađenju koje se miješalo s osjećajem tragedije, nije u tom času
ništa bilo ravno. Izvadila sam brijač... Oklijevala sam koji čas, a
onda naglo zabrazdila brijačem po „Venerinom brijegu“ iz kojeg
je šiknula krv. Gulila sam kožu do iznemoglosti, čini mi se, ne
vjerujući da ću ikad uspjeti da istrijebim gamad.“23
Napad panike i straha dovode do jezivog čina samoozljeđiva
nja i uklanjanja „gamadi“ brijačem kako bi se uklonili tragovi
osvajača i potčinjavanja ostavljeni nakon nasilnog napada koji
ostavlja trag ne samo na identitet žene nego i na njenu ličnu hi
storiju koja biva obilježena patnjom, sramom, strahom, bolom i
krivnjom zbog vlastite biologije. Ukoliko posmatramo žensko
tijelo kao površinu u koju se „upisuju različiti institucionalni i
socijalni diskursi“24 onda tijelo spisateljice postaje površina na
koju se za vrijeme boravka u Sarajevu upisuje prkos, aristokrat
sko porijeklo, navike i nezadovoljstvo, a u egzilu biva obilježe
no bolom, sramom i kompleksom krivnje koji njen otpor u od
nosu na dominantne norme jednog sistema potčinjava nasiljem
i osvajanjem za vrijeme boravka u Parizu. Time Pariz, kojeg
pripovjedačica voli jednako kao i Sarajevo, postaje sličan Jugo
slaviji čime se pokazuje da su kultura i društvo zapada slični Ju
goslaviji i da mizogenija nema granice. Pregrupisavanje unutar
cijele Evrope nagovještava i dnevnik rođaka u kome stoji da „Na
televiziji najavljuju razjedinjenje Jugoslavije. (Ovdje pričaju da
će u Evropi uskoro postojati devet država: ujedinjena Evropa i
osam Jugoslavija).“25
U priču o raspadu jedne ideologije vješto je inkorporirano „Svje
dočenje Hadžere Bijedić, bačene u jamu Čavkarica, septembra
21 Denić-Grabić, A. nav. djelo, str. 141.
22 Šamić, J. nav. djelo, str. 91.
23 Isto.
24 Bećirbašić, B. nav. djelo, str. 61.
25 Šamić, J. nav. djelo, str. 195.
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1941.“26 u kome se očituje sav besmisao vođenja ratova u koji
ma se ženski subjekti i njihova tijela doživljavaju kao „strojevi
za rađanje“ i „prostor reprezentacije politike moći.“27 Osvajanje
teritorija u ratovima nije samo potčinjavanje neprijatelja i ovla
davanje teritorijem nego i potvrđivanje dominacije nad tijelom
koje biva označeno kao dvostruko drugo podložno osvajanju i
strateškoj manipulaciji. „Žene su inače bez nacionalnosti, i to je
poznato... One imaju samo nacionalnost svojih muževa“28 navo
di jedan od književnika u društvu pisaca prethodno konstatujući
da je krv jugoslavenskih naroda Srba, Muslimana i Hrvata, kao
i psiha uostalom različita te da nemaju ništa zajedničko. Riječi
Hadžere Bijedić koje odzvanjaju u glavi spisateljice „Jedna zmi
ja može svojim otrovom ubiti jednog čovjeka, a čovjek svojim
idejama – na hiljade ljudi.“29 suprostavljaju se velikim, ponovo
otkrivenim, pričama historije i u glasu dugoga nagovještavaju
događaje koji će se desiti.
Historijsko jeste nepobitno i nepromjenjivo, ali se tumačenja i
perspektive sa kojih im se prilazi mijenjaju, stoga ne postoji jed
no, službeno pamćenje koje svjedoči o onome što se događalo u
vrijeme zalaska Jugoslavije, ali ima više generacijskih, politič
kih, ideoloških, porodičnih i individualnih pamćenja. S obzirom
na masovnost silovanja i nasilja u ratnom periodu individualne
tragedije postale su dijelom kolektivnih tragedija30 što je jedan
od razloga zašto je nasilje nad ženskim tijelom prikazano u ro
manu Mraz i pepeo prešućeno. Nadilaženjem očekivanja koja
podrazumijevaju prihvatanje žene kao saučesnika u procesima
osnivanja nacionalne države i jačanja nacionalnog identiteta,
kao i odabir dobrovoljnog izgnanstva spisateljica navodi „Ostati
znači pakao, otići također“31 čime prihvata odgovornost za razli
čitost kao i potrebu za nesvođenjem na istu ravan sa osvajačima.
Kao što navodi Jakovljević „Književnost na prostoru Jugosla
vije nije preživjela jugoslavenski rat upravo zato što je i sama
bila jedan od bitnih činilaca u njegovoj pripremi.“32 Da li će
„postjugoslavenska književnost“ osvjetliti događaje i/ili otvoriti
nova pitanja ostaje da se vidi, ali jedno je sigurno, potčinjeni,
26 Isto, str. 138.
27 Papić, Ž. (2001) Evropa nakon 1989... politika tijela u Srbiji, Treća, broj 1-2,
Zagreb: Časopis centra za ženske studije, str. 40.
28 Šamić, J. nav. djelo, str. 131.
29 Isto, str. 140.
30 Bakšić-Muftić, J. (2004) Zločin silovanja u Bosni i Hercegovini – lokalna i
međunarodna dimenzija, Izazovi feminizma broj 26, Sarajevo: Forum Bosna,
str. 49.
31 Šamić, J. nav. djelo, str. 14.
32 Jakovljević, B. (2011) Koja, a ne, čija književnost?, Sarajevske sveske
br. 35-36, Sarajevo: Media centar, str. 213.
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marginalizirani i slabiji i dalje samouvjereno čuvaju marginu
dok je centar rezervisan za osvajače i heroje.
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FROST AND ASHES IN POST-YUGOSLAV TIMES
Abstract
Classification and determination of works that could be classified as
post-Yugoslav literature would imply detailed systematization of a
wide, thematically extensive and extremely interesting literary material
of all nations that once belonged to the Yugoslav literary and cultural
region. Although literature goes beyond physical boundaries and
allows a connection with various peaks and cultural dimensions, our
post-Yugoslav literature is close and beyond all the real and fictitious
barriers in the works of universal value.  The collapse of the Yugoslav
society and the systems on which it rests in the novel Frost and Ash
by Jasna Šamić is shown from different perspectives, which opens up
multiple possibilities for interpretation and analysis. The demolition of
one system of values and the establishment of another never involves
only individuals, but always, inevitably, reflects on all stakeholders in a
society. In such times, women hold a particularly sensitive position in
patriarchal systems, being almost always marked as marginal, weaker
and subject to subordination. Different strategies of subordination and
control are realized through the system of dichotomic establishment of
hierarchies which involves conquest of not only the body, but also the
subjugation of the spirit and imposing the feelings of guilt. In a time
marked by violence and various psychological and physical trauma,
Jasna Šamić’s novel has remained unexplored, although the issues it
opened up remain fresh and current.
Key words: post-Yugoslav literature, female letter, body, violence
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ЈУГОСЛОВЕНСКО 
КЊИЖЕВНО НАСЛЕЂЕ – 
ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКО 
ЧИТАЊЕ
Читалачка култура
У наслову „задате теме” о којој тек треба да се разговара
мени се пажња задржава најпре на глаголској именици „чи
тање”: колико се, и пре свега шта се данас чита? Скрајнуто,
заборављено није само југословенско књижевно наслеђе,
него наслеђе само, сам појам озбиљне књижевности која је
у данашњем времену у подређеном положају у односу на
попкултуру свих родова и жанров а. У једном недавном тек
сту1 Миљенко Јерговић говори о катастрофално лошем по
ложају издавача у Хрватској, назначава да је у Србији ситу
ација нешто боља, али свеједно записује и сурово истиниту
тврдњу, која важи не само у ове две државе, него и знатно
шире: „Не читају они (становници Хрватске, што се дака
ко лако може пренети и на становнике Србије – прим. М.
М.) ништа, на енглеском као ни на хрватском, а ако, ипак,
нешто прочитају, онда су то пиздарије из жанра лажних њу
јорктајмс бестселера, за које је свеједно на којем се језику
читају, јер је њихово читање ионако губљење времена.” Још
драстичнији пример тоталног урушавања читалачке кул
туре налазим у једном тексту објављеном у најтиражнијем
1 Izbor knjiga za ljeto u zemlji u kojoj gotovo nitko više ne čita, Jutarnji list,
15/07/2017; преузето са интернет странице: http://www.jutarnji.hr/kultura/
knjizevnost/odabir-miljenka-jergovica-izbor-knjiga-za-ljeto-u-zemlji-u-ko
joj-gotovo-nitko-vise-ne-cita/6367016/
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дневном листу на италијанском језику.2 Он се, наравно, не
односи на Балкан, него на један од светских центара, Њу
јорк. Индикативан је већ и сам наслов текста: „Из Амазо
нове књижаре попкултура прогнала разум”. После ужасне
кризе продаје књига по књижарама, Амазон, иначе главни
узрочник затварања књижара (на Менхетну су биле остале
само две!), недавно је отворио своје трговине, али су на бес
коначним полицама само књиге које су читаоци изгласали
као најпродаваније, а то значи куварске књиге, биог рафије
разних телевизијских водитеља и поп звезда и све оно што
смо некада означавали негативном одредницом шунда. Де
чијој књизи је посвећена чак петина простора у Амазоновој
књижари, а међу дечјим књигама најпродаваније су сликов
нице и књиге за бојење (тзв. бојанке), и то не само за децу,
него и за одрасле. – Укратко, књиге су ту, али не и нормалан
здрав разум, а да и не говоримо о неким високо академским,
књижевно-критичким критеријима, Све само попкултура,
најниже врсте.
Процес глобализације, посебно глобализације лоших прак
си, веома је брз: иако се још не може рећи да је разум прог
нан из српских књижара, то ипак не значи да читалачка кул
тура не би требало да буде тема од прворазредног значаја. И
кад знамо да се у северним, скандинавским земљама чита
много више него на југу Европе, мора нас свеједно задивити
податак да је књига Моја борба – први од укупно 6 томова
и 3000 страна једног болно искреног аутобиог рафског тек
ста норвешког аутора Карл Ове Кнаусгåрда – објављена у
500.000 примерака у земљи и на језику којим говори једва
нешто више од 5 милион
 а људи. Али, то је дугачка и сасвим
различита прича од наше. Но, навешћу овде и покушај једне
медитеранске земље да од најраније људске доби подстиче,
ствара, гради читаоц
 е: у Трсту и бројним другим италијан
ским градовима постоји већ више година инцијатива коју
негују градске и реонске библиотеке и која се под насловом
Nati per leggere (Рођени за читање) одвија барем једном не
дељно у две до три установе у граду који броји мало више
од 200.000 становника, а окупља „читаоц
 е” до шесте годи
не живота: доња граница је – нула година! И заиста, маме
доводе бебе на ова читања од првих месеци њиховог живо
та. Можда би вредело пренети ову праксу која је – барем у
Трсту – стекла огромну популарност, па се већ виде први
резултати: последњих година формирају се нови читалачки
клубови, најмлађих, нешто старијих, али и одраслих људи.

2 La Repubblica, 20/07/2017, str. 21.
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Каква је читалачка ситуација у Србији, најбоље знају изда
вачи. Сама чињеница да – упркос огромним жртвама и на
порима – српско издаваштво нуди публици завидан број на
слова, сведочи да озбиљних читалаца ипак има. Узмемо ли
у обзир ове класичне читаоце, који читају данас готово као
и у прошлом веку, онда можемо рећи да они и данас осећају
као важне и све друге блискојезичне и истојезичне књижев
ности, посежу за старим и новим насловима, за књигама без
обзира да ли су оне штампане у Беог раду, Загребу, Сарајеву
или Подгорици. Тај уски круг читалаца још увек осећа као
своје наслеђе све оно што је доступно у оригиналу, за шта
им није потребан превод. Један од стубова Декларације о
заједничком језику (представљене марта 2017. у Сарајеву,
коју је до сада потписало преко 8000 особа), јесте управо
и та чињеница: да читалац са подручја језика који се нека
да звао спрскохрватски, ипак и данас цело то подручје осе
ћа као блиско, које – пре него било које друго – док чита,
доживљава као нешто што је и део њега самога, његовог
културолошког наслеђа.

Без заједничког културног простора
У време постојања заједничке државе постојао је оквир
шири од национ
 алног: макар номинално био је присутан
југословенски културни простор. Заједничко, југословен
ско удружење писаца обједињавало је сва републичка и
покрајинска удружења књижевног профила, били су чести
лични контакти на инситуционалном нивоу, постојала је са
радња у представљању књижевних остварења како унутар
свих република, тако и – посебно – на иностраном тржи
шту (јединствена агенција за књигу, од које су иностране
библиотеке добијале каталоге свих књига објављених у Ју
гославји). Нестанком заједничког културног простора, што
се поклопило и са временом праве експлозије објављивања
књига, свака је нова држава, у складу са својим буџетом, али
и јачином жеље за националном афирмацијом своје књиге и
сопствене културе, наступала пре свега на европском, па и
светском тржишту, док је сасвим занемарена сарадња међу
сродним културама које су некада биле обједињене у исти,
југословенски оквир. Све је теже било (и остало) набавити
књигу која није објављена „код куће”, новине и публикаци
је круже у затвореном простору сваке од држава понаособ.
Све ове, и бројне друге „сметње на везама” у разједињеном
културном простору свакако утичу на ширину и доступност
југословенског књижевног наслеђа у свим земљама наслед
ницама Југославије. Па се дакле може закључити: југосло
венско књижевно наслеђе сужено је, потиснуто, занемаре
но, како због нестанка југословенског културног простора,
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тако, и још више, као последица доминантних политика у
новонасталим државама, које агресивно, наметљиво и не
увек са позитивним резултатима наступају према „правом”
иностранству, док сасвим занемарују државе у којима су
до пре три деценије кружили културни производи (књиге,
часописи) и сами књижевници, користећи све тада распо
ложиве медије да публику обавесте о домаћој књижевној
производњи.

Југословенско књижевно наслеђе
Не поклапају се сасвим југословенски културни простор и
југословенско књижевно наслеђе. Овај други појам своди се
ипак само, или барем пре свега на књиге настале на под
ручју некадашњег српскохрватског/хрватскосрпског језика.
А ту, упркос овде набројаним, и бројним другим препрека
ма које су настале распадом југословенског културног про
стора, сведоци смо – ипак и још увек – постојања, па чак
и грађења, учвршћивања, прове(т)равања југословенског
књижевног наслеђа. Јесу ретке, али постоје и озбиљне ли
терарне и културолошке студије настале, рецимо, у српској
књижевној средини, од стране српских аутора, које се теме
љито баве феноменима, фигурама, појавама у хрватској, бо
санској или црногорској књижевности. Навешћу само један,
али заис та хвале вредан пример: недавно објављена књига
Предрага Бребановића Авангарда Крлежиана. Писмо не о
авангарди, коју је издао загребачки Аркзин, али је она писа
на оном варијантом језика која се зове српска, написана је у
Беог раду и аутор је из Београда.3 И онима којима то до сада
није било јасно, после читања Бребановићеве књиге поста
је беспоговорна истина да се ни данас, а ни убудуће, дела
авангардне поетике 20. века, неће моћи проучавати друкчи
је него хоризонтално: дела авангардне уметности нису ни
српска, ни хрватска, ни босанска..., она су увек југословен
ска. Или можда чак пре свега европска. Појам југословенске
авангарде никада се неће моћи укинути.
Вредан допринос југословенском књижевном наслеђу даје
часопис Сарајевске свеске иза чијих 50 бројева је увек ста
јала група значајних стваралаца са подручја тзв. Регије, од
носно из бивше Југославије, коју је истина покретала једна
3 У врло позитивном приказу Бребановићеве књиге, Виктор Иванчић је
записао да је њена „мисија /.../ раскринкавање начина на који национал
на идеологија, преко своје академске послуге, обавља санацију еруптив
ног подручја и претвара га у простор за релаксацију” (Новости, Загреб,
21/05/2017). Иванчић наводи још много тога веома похвалног и кори
сног за сваког читаоца Бребановиће књиге, па зато вреди прочитати це
ли текст: http://www.portalnovosti.com/o-akademskoj-orkеstraciji
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душа, Војка Смиљанић Ђикић. Тај је часопис још једна по
тврда настојања да се у жижу посматрања постави укупна
књижевна продукција настала на тлу некадашње Југосла
вије. Истина, после Војкине смрти и овај усамаљени оток
изложен је несумњиво јаким бурама и олујама; до сада је
свет угледао само један, 51. број, и то само у електронској
форми. О даљој судбини ове драгоцене публикације која се
труди(ла) да изблиза прати све догађаје на плану уметности
и културе на тлу некадашње Југославије, не усуђујем се да
нагађам.
Од посебног би значаја било установити како у строго на
ционално заснованим књижевностима пролазе писци који
су током заједничке државе деловали у више средина и свој
опус видели као југословенски? Како пролазе и како су у ко
јој литератури представљени писци двоструког идентитета:
Срби из Хрватске – Десница, Матавуљ, Шимуновић, Ћипи
ко, и обрнуто: Хрвати из Србије. Као пример изуз етно ус
пелог постављања у жижу интересовања стоји Владан Де
сница: захваљујући Драгу Роксандићу (треба ли нагласити
да је Роксандић историчар, а не књижевни историчар, што
у светлости чињенице да су напори историчара своједобно
уродили плодом, те постоји књига Историја Југославије,
док историја југословенских књижевности тог обима и поу
зданости није написана) овог септембра одржаће се у Загре
бу већ шеснаести пут скуп посвећен овом писцу двоструког
идентитета. Веома успели скуп о Сими Матавуљу, писцу ко
ји се родио у Хрватској и боравио и радио у више градова на
подручју од Јадрана до Дунава, одржан је у Београду, а Ма
тавуљ је и један од ретких писаца којему је српска књижевна
критика успела да припреми и објави коментирана сабрана
дела – нешто што је најближе правом критичком издању.4
Почетком јуна 2017. године у Београду, у Универзитетској
библиотеци одржан је скуп о Јосипу (Сиби) Миличићу,
4 Иако је овде реч о југословенском, а не о српском књижевном наслеђу,
не можемо а да барем у фусноти не напоменемо да је српска књижев
ност пропустила да свој књижевни канон изгради и потврди објављи
вањем критичких издања својих класика. Едиција „Десет векова српске
књижевности”, коју води Издавачки центар Матице српске ни по чему
не одговара критеријумима модерног критичког издања. Далеко мања
и по свему скромнија књижевност, каква је словеначка, прославила је
недавно 70 година од почетка објављивања едиције Zbrana dela sloven
skih pesnikov in pisateljev у којој је у периоду од 1946. до 2016. године.
Објављено 270 томова и представљено 39 стваралаца. О томе колико је
овако систематичан рад на издавању критичког издања класика утицао
на стварање одређеног нивоа читалачке публике, као и о много других
позитивних резултата, али и потешкоћа с којима се неизбежно сусреће
 алну културу кључни издавачки подухват
овако дуготрајан и за национ
видети: http://isllv.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbrana_dela_slovenskih_
pesnikov_in_pisateljev1946-2016_70_let_izhajanja.pdf
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значајном међуратном аутору, који је „испао” како из српске,
тако и из хрватске књижевности.5 Дакле, и на овом плану
проуч
 авања писаца плуралних идентитета има позитивних
помака.
Што дуже размишљам о теми југословенског књижевног
наслеђа, све сам уверенија да о поштоваоц
 има и следбени
цима југословенског књижевног наслеђа треба говорити као
о скромној „фијоци”, али која несумњиво постоји, свему
упркос. И коју ваља посебно ценити. Како иначе тумачити
чињеницу да се књиге Дубравке Угрешић, Даше Дрндић,
Ненада Величковића, Драгана Великића, Огњена Спахића,
Миљенка Јерговића, Бранка Вучићевића, Радомира Кон
стантиновића ... које – где год да се објављују – читају и у
Беог раду.6
Споменула бих још једну, бројчано малену, али политички
и културолошки важну групу људи у оквиру које југосло
венско књижевно наслеђе, сужено на књижевна дела писана
на једном од четири језика никлих на штокавском подруч
ју, још функцион
 ише и живи. То су студенти славистике на
страним универзитетима. Знам из личног, али и из искуства
колегиница и колега са свих 8 катедри за српски и хрватски
језик и књижевност у Италији да студенти желе, инсистира
ју да чују понешто о југословенском књижевном наслеђу, а
не само да чују приказ једне од национ
 алних књижевности.
Посебно је занимљива тршћанска ситуација, где се уписује
много студената из Истре, не само из Италије (током по
следње године мог рада на том Универзитету имала сам 52
студента, од којих је сигурно једна трећина била из Истре, а
неколико њих и из Србије). Две су врсте реакције: студенти
пореклом из „наших крајева” који су већи део школовања
стекли у школама на тлу некадашње Југославије, веома су
радознали и захвални што им се проширује знање, што мо
гу своју строго национ
 алну књижевност коју су упознали у
школи, да сада суоче са другим књижевностима насталим
на овом језику; веома радо читају, посебно Киша. Другу
врсту реакција имају студенти италофони: они су прилично
5 Беог радски недељник Време донео је 15. jуна 2017. (broj 1380) текст
Светлане Шеатовић „Сибе Миличић: сенка заборава” који говори о
скупу и о вредностима песника, прозног писца, есејисте и сликара.
Најављено је и објављивање зборника радова са овог скупа.
6 Сасвим на маргини, али ипак бих споменула и следећи детаљ: Милутин
Митровић, некадашњи уредник Економске политике из Београда, обја
вио је код издавача Фабрика књига избор из својих новинских комен
тара под насловом Дневник глобалне кризе. После само недељу дана
од дана објављивања књиге добио је мејл из Загреба од особе која му
саопштава да у Загребу постоји „мали клуб ваших фанова”, круг људи
који га читају и који се веселе његовој књизи.
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зачуђени откуд толика сродност међу културама које себе
желе да прикажу као сасвим одвојене. Нисам још наишла
на студента који не би радознало приступио читању дела
са целог српскохрватског језичког простора. То студентима
омогућује да сретну већи број имена, да упознају нијансе у
одабиру тема, у структурисању дела, у уплитању општих,
колективних или индивидуалних проблема и тема. Дешава
ло се и дешава се још увек да наставнику приђе на крају
године неко од ових слушалаца како би се захвалио за то
што су предавања помогла да се у њиховим главама ствари
поставе на право место. Као да им је пре тога нешто битно
недост ајало. Мислим стога да је за предаваче на иностра
ним факултетима и те како важно да студентима прикажу
југословенско културно наслеђе. И обични читалац у ино
странству слабо прави разлику, читаће све ауторе преведене
са тих наших малих језика као слику и сведочење о бившој
Југославији. У нади да ће тек кроз ту слику моћи да наслути
и све оне драматичне промене које су се у земљи догодиле
деведесетих година.

Историјат
Сам појам југословенске/југославенске књижевности ство
рен је много пре него што је створена држава Југославија:
одмах после револуционарне 1848. године у Трсту, у тада
најзначајнијој привредно-пословној згради Тергестео „Сла
вјанско дружштво” поседовало је читаоницу; од три салона
која су читаоц
 има била на располагању, централни је био
украшен сликама које су симболизовале јужнословенске
народе: портрет бана Ј. Јелачића, црногорског владике Пе
тра Петровића Његоша, те једног гуслара око којега су се
окупили верни слушаоци.7 Године 1849. ово друштво изда
је двојезични (словеначки и „илирски”) часопис Славјан
ски родољуб (укупно објављено 6 бројева), а исте те године
професор Јанез Крстник Левец, такође у Трсту, објављује
приручник Slovenski lepopisni izgledi (Примери лепог писа
ња на словенском) који децу тадашњих словеначких школа
у Трсту упућује да науче лепо писање на три писма: лати
ници, готици и ћирилици. Напомињем да је у овом при
ручнику ћирилица била она реформисана, Вукова (можда
због оних млађих ваља подсетити да је вуковско писмо у
Србији постало званично тек 1867). У тој првој, идеалима
7 Видети: Milan Pahor, Slavjanska sloga 1848-1954. ZTT EST, Трст, 2004,
стр. 20 – ту налазимо и податак о томе да је ова Читаон
 ица била прет
плаћена на 110 листова и часописа, од којих су 22 била на словеначком,
36 на чешком, њих 17 стизало је из Хрватске, 5 из Србије, а биле су ту и
публикације на италијанском, немачком, француском, па чак једна и на
енглеском језику.
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испуњеној фази јужнословенског зближавања било је – осо
бито на крајњим западним и северним периферним тачкама
– сигурно бројних сличних иницијатива и догађаја који до
кументују дуготрајност југословенске идеје у писаној речи
и култури у целини.8
Друга фаза живота појма југословенска књижевност трајала
је више-мање колико и држава Југославија, дакле 70 годи
на, али унутар ње опет има неколико различитих сегмена
та: онај унитаристички, када се говорило о три „племена”
које ваља претопити у један југословенски народ. После
Другог светског рата југословенска књижевност се најпре
одвијала у знаку жеље да се реализује идеал братства и је
динства “наших пет народа”, да би се негде већ од 70-тих,
а поготову од 80тих година не само говорило о југословен
ским књижевностима у плуралу, него и о предностима на
које оваква плурална ситуација упућује проучаваоц
 е, а то
је компаративистичка перспектива међусобног супротста
вљања, суочавања југословенских књижевности. За сва
ку националну књижевност постојао је најпре заједнички
оквир југословенски, а тек онда, мада временски паралелно,
европски компараЖтивни оквир: баш тих година објављене
су значајне студије како о југословенској тако и о европској
компаративистици.9

Националне поделе
После распада Југославије наступио је период стриктне на
ционалне поделе књижевности. Судећи према наслову овог
панела, нас би требало да занима само ово последње: шта
8 О постојању укрштања сродних култура и преплитању митова који до
читаоца допиру путем писане (не само усмене) речи нека посведочи и
следећи пример: на самој граници Словеније и Италије, у селу Биљана,
на дивану дневне собе једне обичне сеоске куће, угледала сам украсни
јастук извезен црном и са мало црвене боје: била је то Косовка девојка
која поји рањеног Орловића Павла. Упитала сам домаћина зна ли шта
представља тај мотив и скоро се увредио што сам га то питала: за нас
на граници словенског и италског света мит о Косову се и данас чува –
рекао је. Без обзира на све новостворене границе, везивне нити међу
културама су јаче него што замишљамо.
9 Компаративним истраживањима југословенских књижевности посебно
су се бавили и још се баве професори са загребачког Свеучилишта: у
периоду од 1983. до 1991. изашла су четири зборника Компаративно
изуч авање југославенских књижевности. За њих су посебно заслужни
Фрањо Грчевић и Ернст Фишер. Звонко Ковач, један од редовних сарад
ника ових Зборника, и данас посвећује велики део својих научних радо
ва управо овој тематици. За хрватску књижевност је свакако од огром
ног значаја била књига Хрватска књижевност у европском контексту
(1978), коју су уредили А. Флакер и К. Прањић. У српској књижевној
науц
 и није толико присутно компаративно изучавање југословенских
књижевности, иако је то веома изазовно подручје.
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из ове перспективе значи југословенско књижевно наслеђе?
Ово питање захтева познавање како инситуционалних про
писа и ставова појединих новоустановљених држава, затим
познавање издавачке и часописне продукције на целом том
простору што би подразумевало много више времена и про
стора. Уместо свега тога, у овом раду може бити приказана
само сумирана пракса, односно универзитетски програми
по којима се спремају будући наставници „матерњег језика
и књижевности“. Али и то непотпуно – с обзиром да у свим
овим земљама постоје бројни универзитети, и сваки од њих
ипак има своје варијације национално прописаних програ
ма. Као узорак, изабралa сaм само средишње националне
студијске смерове на државним универзитетима у главним
градовима четири државе у којима је некада у употреби био
српскохвратски, односно хрватскосрпски језик.
Најкомпликованија је босанска ситуација.10 Занимљиво,
мада политички ипак непромишљено је решење које сара
јевски Филозофски факултет реализује кроз своје студијске
програме: они се нису определили за назив „Босанска књи
жевност”, у коју би онда ушла дела свих стваралаца рођених
и реализованих на тлу Босне, без обзира на етничку и ре
лигиоз ну припадност. Тамо се предаје „Бошњачка књижев
ност” од аљхамијадо до данашњих модерних муслиманских
писаца, док се остали и надаље сврст авају међу српске или
хрватске, зависно од тога где су се њихова дела штампала,
где су они живели и радили и шта су по националном опре
дељењу. Што се, пак, језика тиче, он у програму носи звани
чан назив: Бошњачки, српски и хрватски (дакле БХС, како
се користи и у европским административним установама,
те на бројним универзитетима у Европи и Америци). Ап
сурд је, међутим, то што су у Босни у јавној употреби ипак
три језика, а не један троструког назива, што свакако ствара
ужасан хаос, не само у главама младих људи. С друге стра
не, добро је што сваки студент ове „матичне групе” не мо
же отићи с факултета, а да не добије и четворосеместрални
увид у српску и хрватску књижевност, и то не само ону која
је настајала на тлу Босне, него у читавој Регији.
Сасвим различита је ситуација на загребачком Филозофском
факултету,11 где – уколико се студент определи за једнопред
метну диплому – он ће проучавати само хрватску књижев
ност и језик. Ипак, већина студената бира двопредметну ди
плому, јер она даје веће шансе приликом запошљавања, па
10 http://www.ff.unsa.ba/index.php/bs/2014-12-15-22-36-41
11 http://kroat.ffzg.unizg.hr/index.php/studij/diplomski-studij/150-nastavnickismjer-popis-izbornih-kolegija-na-odsjeku-za-kroatistiku-koji-priznaje-czon
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се онда уз хрватску, могу изабрати и друге јужнословенске
књижевности.
У Беог раду, на Филолошком факултету,12 постоји студијска
група за српски језик, где се уз српски учи још и бугарски
и словеначки, као и студијска група за српску књижевност
која иде или уз преглед осталих јужнословенских књи
жевности, или – друга варијанта – уз српску кљижевност
иде комапаративна, али не јужнословенска, него светска
књижевност. Занимљиво је да је словеначки језик, заједно
са основама културе, активиран не при Катедри за јужно
словенске језике, него на Општој лингвистици; предмет је
увек и искључиво опционалан, али привлачи сваке године
на стотине студената. Лектор за овај предмет је разменски
и заједно са дидактичком опремом за учење словеначког је
зика финансира се из државног буџета Словеније. Таквих
словеначких лекторских центара у свету има 54.13 Податак о
разменским лекторима српског језика нисам успела да про
нађем.
И најзад црногорски Филолошки факултет (седиште у Ник
шићу, не у Подгорици) има студијску групу за Црногорску
књижевност и јужнословенске књижевности, те одвојено
групу за Српски језик и јужнословенске књижевности.14
Како се стварно одвија настава на ове две групе, с обзиром
да је црногорска књижевност до пре две деценије била део
српске, а сада се конституисала као посебна, те су сви ње
ни писци осим оних најмлађих – у бити писци двоструког
идентитета, у то овом приликом не бих улазила.

Идеолошке манипулације и конфузије
Већ од осамдесетих година, а посебно током деведесетих,
па све до данас, конструкција строго националних литера
тура одвија се на штету најбољих писаца, који су по прави
лу на овај или онај начин својим опусима надилазили уско
националне оквире. Како показује Бребановић у већ споми
њаној књизи „националистичка инструментализација” при
мењивана је од стране најпознатијих крлежолога, од Стан
ка Ласића, преко Велимира Висковића, до Дубравке Ораић

12 http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/srpski-jezik-sa-juznoslovenskim-jezi
cima/http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/srpska-knjizevnost-sa-juznoslo
venskim-knjizevnostima/
13 http://centerslo.si/na-tujih-univerzah/
14 http://www.ucg.ac.me/studp rog/28/11/0/0http://www.ucg.ac.me/stud
prog/28/13/0/0
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Толић.15 Посебно оштар, беспоштедан рат, заправо потпуно
неоправдано, искључиво идеолошки засновано уписивање
у само једну књижевност, те изгон из оне којој је, у свом
плуралном идентитету највише припадао, доживео је Иво
Андрић. С једне стране, српска књижевност се труди, не
увек коректним средствима, да Андрића прикаже као ис
кључиво српског писца, хрватска га је неко време прећутки
вала, да би потом почела серију објављивања дивот издања
његових дела и тиме доказивала његову хрватску припад
ност, док „од Ризвићеве обимне студије Босански муслима
ни у Андрићеву свијету, преко зборника Андрић и Бошњаци,
до Андрићевства Русмира Махмутћехајића – бошњачка на
ционалистичка критика у Андрићу види искључиво бошња
комрсца и исламомрзитеља, а његову литературу као есте
тику геноцида, како је одређује Махмутћехајић, и основу за
Милошевићев и Караџићев идеолошки пројект. /…/”16
Откако се Југославија распала а садржај југословенства по
стао прошлост, оно што је данас на сцени пре би се могло
означити превредновањем укупне историје, па у том склопу
и историје књижевности. У том превредновању, нема мило
сти, књижевна дела се не читају као литерарна, него се њима
манипулише како би се постигли идеолошки резултати ове
или оне врсте. Што је писац вреднији, то су манипулације
дубље и чешће.
Године 2012. је на сајту Слободне Европе Бранка Михајло
вић објавила текст под насловом “Рођендан Иве Андрића.
Писац који само на Гуглу припада свима”.17 Овако тај текст
почиње:
„Интернет претраживач Гугл на дан 120-ог рођендана
Иве Андрића, добитника Нобелове награде за књижев
ност, поставио је на српском, хрватском и босанском до
мену слику вишеградског моста Мехмед паше Соколови
ћа, један од кључних симбола његовог дела. Тиме је, за
разлику од балканских елита, ова светска компанија по
казала да види Андрића онаквим какав је суштински био:
као наднационалног (некада се то звало југословенског)
15 У овом смислу посебно су занимљива два поглавља Бребановћеве књи
ге: „Академски коњ”, те „Снажна (погрешна) читања” (стр. 11-166)
16 Енвер Казаз, „Kритика мржње и утопија љубави” – овде цитирано са
електронског извора: http://ivanlovrenovic.com/2016/03/enver-kazaz-kriti
ka-mrznje-i-utopija-ljubavi/ али је текст првобитно објављен у зборнику:
Друга међународна знанствена конференција у области књижевности и
језика, зборник радова. Травник 2014, стр. 21-35.
17 Teкст је доступан на овој адреси: https://www.slobodnaevropa.org/a/ro
djendan-ive-andrica-pisac-koji-samo-na-guglu-pripada-svima/24734209.
html
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писца који је као такав оставио дубок траг и снажан печат
у књижевности XX века.
Иако се ради само о новинском тексту, а не књижевнокритичкој студији, ту налазим подстицаје за размишљање
на „задату” тему, дакле о судбини југословенског културног
наслеђа: с једне стране Филип Давид у својој изјави коју Б.
Михајловић цитира подсећа на то да је почетком деценије
коју још живимо доминирало својатање Андрића, да је „пре
годину дана била велика дискусија о томе да ли је он српски,
хрватски или муслимански писац, а Андрић по свом делу
припада свим срединама и нико нема права да га присваја”.
Али, већ у овом тексту, а кроз речи Ивана Ловреновића, на
говештено је данашње увредљиво учитавање у Андрићеву
прозу оних димензија које озбиљни, а не злонамерни чита
лац у том делу не може наћи, него му – без икаквих теориј
ски заснованих полазишта – може само приписати. Ако је,
у извесном смислу, у време потенцираног конструисања на
ционалних идентитета на подручју бивше Југославије било
донекле разумљиво што су појединачне националне културе
упрегле сва средства и све врсте коректног и некоректног
„оружја” како би се једини југословенски добитник Нобело
ве награде за књижевност и писац наднационалног иденти
тета приказао као припадник искључиво једне националне
књижевности, оно што се данас – после страшних ратова
из 90-тих догађа, особито код једног дела босанских инте
лектуалаца, а то је одрицање од Андрића, читање које овом
писцу одриче познавање Босне и, што је још горе, оптужује
писца као човека који сеје мржњу према муслиманском жи
вљу, то сасвим испада изван оквира озбиљне, стручне књи
жевно-историјске дискусије. Данашња поплава текстова у
штампаној или, још чешће, електронској форми који Андри
ћа приказују као непријатеља муслиманске Босне заправо
је – истиче то већ и Ловреновић у наведеном новинарском
тексту из 2012. године – потакнута грубом употребом Ан
дрићевог дела у пропагандне сврхе која је започела 90-тих
у једном делу српских политичко-културних кругова. У тим
се круговима Писмо из 1920. године читало са тезом да је
првобитни наслов тог текста било Писмо из 1992. године, те
да је ту Андрић као пророк говорио о нужном остваривању
великосрпског сна о свесрпској земљи, па и по цену гено
цида у Сребреници. Толика је, наводно, по Андрићу, мржња
у коју је утопљена Босна и у којој Србима нема опстанка,
а Караџић и Младић су у том контексту и по Андрићевом
пророчанству, спасиоци српства.
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Сарајевски професор књижевности, Енвер Казаз18 обра
зложио је и теор ијски обесмислио ову манипулацију, и
без имало оклевања овој врсти критике одрекао ознаку
„књижевна”, назвавши је „идеолошком”:
Наравно, оваква врста манипулације насловом и семантич
ким потенцијалима Андрићеве приче упечатљиво свједочи
о природи идеолошке књижевне критике на јужнославен
ском говорном подручју и њеној улози у националистич
ким ратним машинама током деведесетих година прошлог
стољећа. Та манипулација свој пандан има у бошњачкој на
ционалистичкој критици која је демонизирала Андрића и
његову литературу како би на исламоцентричним и осма
ноносталгичним основама уобличила нови тип бошњачког
етничког идентитета./…/ На великосрпски османофобни
метанаратив бошњачка националистичка критика реаг ира
оним османофилним, па, у складу с тим, идеализира доба
османске владавине Босном. У коначници, она ту владави
ну види као извориште бошњачке нације, босанског мулти
културализма и традицијске хармоније, а османски милет
систем издиже на разину свеповијесне формуле босанског
међуетничког склада.”19
Следи затим веома истанчана, детаљна, теоријски заснована
критика, односно анализа Писма из 1920 године, коју би –
по моме мишљењу – ваљало унети у школске уџбенике, како
би се стало на крај тешкој манипулацији овим Андрићевим
текстом.
Појмови се у историји мењају, мења се и појам југословен
ског књижевног наслеђа, али, као што је већ речено, ово што
је данас на делу не спада у превредновање овог појма, него у
превредновање историје. Срећом, још увек велика, значајна,
утицајна имена књижевника из свих средина верују у вред
ност неид
 еологизоване, хуманистичке перспективе која се
не може поклопити никада са само једном нацијом: увек је
шира од ње. И увек ће људима пуно значити то што ће мо
ћи да читају и уживају у делима писаним на „заједничком
језику”.
За крај овог текста писаног као подстицај за шире и теме
љитије изучавање односа према југословенском књижевном
наслеђу данас, навела бих још само два примера; за разли
ку од традиције дуге више од века и по, часопис Летопис
Матице српске данас више не објављује никакве критич
ке текстове или есеје о несрпским књижевностима. С друге
18 Енвер Казаз, нав. дело.
19 Исто.

93

МАРИЈА МИТРОВИЋ
стране, у десетом издању уџбеника за трећи разред сред
њих школа Историја књижевности који је још у употреби
аутора Јована Деретића и Марије Митровић, осим српске
приказана је и хрватска књижевност XX века, делимично
и словеначка, сасвим сумарно дотакнуте су македонска и
књижевности националних мањина у Србији.
Са колегом Деретићем смо написали уџбенике за прва три
разреда средњих школа: она за прву годину објављена је
била већ 1984; она се и данас, истина прилично прерађена,
прештампава: важно је било само преформулисати припад
ност старе дубровачке књижевности, која је у нашој верзији
припадала хрватској, а сада је, у верзији коју је написала
Злата Бојовић, та књижевност описана као део српске књи
жевности. Уџбеник за другу годину, који обухвата претежно
књижевност реализма и романтизма, прерађена је тако да
је једини аутор остао Деретић, што ће рећи да се ђацима не
нуди увид у друге, несрпске књижевности.
Још смо далеко од систематског увида у стање какво у прак
си влада на подручју званичног проучавања југословенског
књижевног и културног наслеђа у земљама које су настале
на тлу некадашње Југославије. Али, ако овај текст потакне
озбиљну расправу о овој теми, биће да је постигао свој циљ.
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КОМПАРАТИВНА 
ЈУГОСЛАВИСТИКА ИЛИ 
МОЖЕ ЛИ СЕ ПРЕЖИВЕТИ
АПОКАЛИПСА
Идеја о компаративном проучавању југословенских књи
жевности по први пут се на значајан начин јавља почетком
осамдесетих година прошлог века, у деценији која је прет
ходила распаду социјалистичке Југославије. То, међутим,
није необично.
За ову прилику подсетимо се да је још Рене Велек компа
ративну књижевност дефинисао као свако оно проучавање
књижевности које прелази границе једне националне ли
тературе.1 Компаративна књижевност проучава сличности
(и разлике) између две или више различитих националних
књижевности, а то поређење се заснива на две претпоставке
које најчешће нису експлицитно формулисане. Прво, у тра
диционалној западноевропској и америчкој компаратистици
подразумева се да су књижевности које су предмет компа
ратистичке анализе у историјском и структуралном смислу
аутономне, мање-више заокружене и у себе затворене цели
не, то јест такве целине које би већ и саме по себи могле
да представљају посебан предмет проучавања појединих
националних филологија и историја књижевности. Друго,
да би смислено поређење између оваквих, у себе затворе
них организама, какве представљају поједине националне
1 У раду “Криза компаративне књижевности”: Wellek, V. (1965) The Cri
sis of Comparative Literature, Concepts of Criticism, Yale University Press,
p. 290.
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књижевности, уопште било могуће, компаратиста мора да
претпостави да између њих, уз све разлике, ипак постоји не
ка веза, односно неки заједнички основ на којем ће се то
поређење вршити. То може бити сродност језика на којима
су те књижевности писане – какав је случај у компаратив
ној словенској књижевности2 – или заједничка културна и
књижевна традиција какву, рецимо, деле „велике” западно
европске књижевности3, или неко државно-правно уређење
којим су одређене границе дате интерлитерарне заједнице,
као што је био случај у свим бившим Југославијама, или,
најзад, све ово узето заједно. Када је реч о „великим” за
падноев ропским књижевностима, француској, енглеској,
немачкој, шпанској и италијанској, ове претпоставке и није
потребно посебно образлагати. Очигледно је да све наведе
не, али и неке друге европске књижевности, на пример ру
ска књижевност, с једне стране, представљају аутономне це
лине, јер настају на посебним језицима и имају самосталну
и континуирану традицију, коју истовремено деле с другим
књижевностима истог географског и културног простора.
Иако су писане на различитим језицима, иако представља
ју заок ружене и аутономне целине, све ове књижевности се
ипак служе репертоаром истих или сличних жанрова, посту
пака, техника, тема, мотива, итд, то јест чине једну интер
литерарну заједницу. Овај репертоар константи, који води
порекло првенствено из грчке и римске антике и јудео-хри
шћанске културе, омогућава компаратисти да проуч
 ава ме
ђусобне везе између датих књижевности не доводећи при
том у питање њихову аутономност. Међутим, случај компа
ративног проуч
 авања југословенских књижевности нешто
је друкчији и захтева нека додатна објашњења. Специфич
ност ове концепције произлази из специфичног карактера
саме југословенске књижевности. Пођимо од термина. Пре
свега, није сасвим јасно шта тачно подразумевамо под пој
мом југословенска књижевност. Колико је тај појам пробе
ламтичан види се већ и по томе што кад кажемо „југосло
венска књижевност” најчешће мислимо на интерлитерарну
заједницу српске и хрватске књижевности, док књижевно
сти других народа који су чинили неку од југословенских
држава по правилу додајемо у некој врсти парентезе, као
неку врсту „мањинских” књижевности у оквиру југословен
ске државне заједнице. За нешто проминентније место у ју
гословенском канону од свих њих успела је да се избори још
2 Концепцију упоредне словенске књижевности образлаже Роман Јакоб
сон у раду: Jacobson, R. (1953) The Kernel of Comparative Slavic Literatu
re, Harvard U. P.
3 О овоме пише Ернст Роберт Курцијус у свом капиталном делу „Европ
ска књижевност и латински средњи век”.
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само словеначка књижевност, вероватно захваљујући Вразу
и Прешерну, односно чињеници да су неки од најпосвеће
нијих припадника Илирског покрета били управо Словенци.
Књижевности осталих народа и народности, утисак је, оста
ле су у позадини југословенског књижевног живота. Као по
себне националне књижевности, македонска и муслиманска
књижевност БиХ конституишу се тек после Другог светског
рата, а црногорска књижевност још касније, седамдесетих
година 20. века. Књижевности неких других народа који су
живели у Југославији после 1945, на пример Албанаца, Ма
ђара, Словака, никад нису схватане као део југословенске
књижевности. Ово се објашњавало тиме да југословенска
књижевност обух вата само књижевности писане на јужно
словенским језицима, али тај аргумент није сасвим увер
љив, јер је, с друге стране, бугарска књижевност, која је та
кође писана на јужнословенском језику, остала изван југо
словенског (јужнословенског) књижевног корпуса.
Осим тога, у вези с југословенском књижевношћу наметну
ло се и једно важно методолошко питање које никад није до
било задовољавајући одговор. Остављајући по страни нека
специфичнија тумачења, постојала су, наим
 е, два подједна
ко доминантна схватања југословенске књижевности која су
се, од рођења до коначног слома идеје југословенства, пери
одично смењивала. По првом, назваћу га унитаристичким,
све различите националне књижевности народа Југославије,
а пре свега српска и хрватска, представљају једну јединстве
ну целину. Ово схватање је радикално зато што подразумева
да поједине националне књижевности треба да се одрекну
својих посебних идентитета ради изградње заједничког, ју
гословенског књижевног идентитета. Практично, то значи
да се идеја југословенске књижевности и идеја аутономних
национ
 алних књижевности (српске, хрватске, словеначке)
међусобно искључују. То је био главни разлог што унита
ристичко схватање никад није било широко прихваћено. У
дугој историји југословенства, од првих деценија 19. века,
до последњих деценија 20. века, оно се јављало само пе
риодично, у тренуцима повишене југословенске еуфорије,
на пример, у Илирском покрету и у годинама непосредно
после Првог, односно Другог светског рата.4
Схватање о јединственој југословенској књижевности има
ло је своје присталице и у социјалистичкој Југославији,
додуше у једном краћем периоду, али је оно, у поређењу с
4 Ово питање је веома сложено да бисмо га овде могли бар и у главним
цртама предочити. Нешто више о томе пише: Wachtel, A. (1998) Making
of Nation, Breaking of Nation, Literature and Cultural Politics in Yugoslavia,
Stanford U. P.
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начином на који је ову идеју бранио, на пример, Људевит
Гај, било веома друкчије. Наиме, идеја унитаристичке југо
словенске књижевности се тада није толико заснивала на
уверењу о сродности језика или фолклорног стваралаштва
југословенских народа, или на сличности њихових традици
ја и обичаја – мада јесте и на томе – колико на марксистич
кој идеји о заједништву такозваних револуционарних класа,
„радника, сељака и поштене интелигенције”. У идеолошки
импрегнираном комунистичком друштву, какво је било ју
гословенско непосредно по завршетку рата, појединац је
много више био одређен својом класном него национ
 алном
припадношћу. Стицајем историјских околности (раскид са
Информбироом и СССР-ом), унитаристичко виђење југо
словенске књижевности је врло брзо почело да се доживља
ва као израз централистичких тежњи највеће југословенске
републике, Србије, односно као израз великосрпског хеге
монизма. Треба рећи да то није било сасвим оправдано, јер
идеја о јединственој југословенској књижевности није има
ла већинску подршку међу српским писцима и интелектуал
цима. Уосталом, од педесетих година прошлог века ово ста
новиште више није било заступано на значајан начин више
нигде у Југославији, а понајмање у Србији.
Друго схватање југословенске књижевности, тачније југо
словенских књижевности, назваћу плуралистичким. Оно се
заснивало на уверењу да је на територији на којој су жи
вели југословенски народи још од средњег века постојало
неколико потпуно независних књижевности које су се после
1918. године нашле у истом државном оквиру.5 Иако су од
тада ове књижевности „доживјеле и нека приближавања”,6
оне су ипак биле и остале потпуно самосталне због чега се
не могу повезати у једну синтетичку целину. И ово, као и
претходно, схватање југословенске књижевности односи се
првенствено на разумевање односа између српске и хрват
ске књижевности у оквиру југословенске интерлитерарне и
државне заједнице. Оно преовлађује у другој половини 19.
века, од тридесетих година прошлог века до почетка Другог
светског рата и, од педесетих година 20. века до распада со
цијалистичке Југославије. Српска и хрватска књижевност,
а уз њих и остале југословенске књижевности, схватају се
као две сродне али ипак различите књижевности, засноване
на друкчијим традицијама и окренуте различитим страним
утицајима.
5 Ова два схватања разликује Светозар Петровић у раду: Petrović, S. (1972)
Metodološka pitanja specifična za proučavanje naših nacion alnih književno
sti, Priroda kritike, Zagreb.
6 Исто, стр. 186.
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Ове две концепције, унитаристичка и плуралистичка, уз
неке мање утицајне варијације, непрекидно су се смењи
вале током еволуције југословенске идеје на културном и
државном плану, али ниједна од њих никад није била ни
дефинитивно прихваћена ни дефинитивно одбачена. Као
што би се и могло очекивати, у периодима чвршћег по
литичког повезивања између југословенских народа, пре
свега између Срба и Хрвата, доминирала је идеја о једин
ственој југословенској књижевности; у периодима који су
били обележени политичким размирицама или захлађењем
међунационалних односа, преовлађивало је плуралистичко
схватање. Из данашње перспективе се чини да је схватање
о јединственој југословенској књижевности, бар у соција
листичкој Југославији, више било део политички и идеоло
шки коректног дискурса но израз стварног уверења неког
појединца или групе људи о постојању једне, јединствене
југословенске књижевности. Остављајући по страни ми
шљење обичних људи,7 југословенски књижевници, фило
лози, књижевни критичари, историчари и теоретичари били
су, чини се, скептични у вези с могућношћу постојања је
динствене југословенске књижевности. О томе можда нај
боље сведоче школски уџбеници и историје књижевности
писани у свим републикама социјалистичке Југославије: у
свима њима без разлике, историје појединих националних
књижевности „обрађују се” одвојено, у посебним одељцима
и без стварног покушаја синтезе.
Хронолошки посматрано, идеја југословенске књижевно
сти у социјалистичкој Југославији развијала се од унитари
зма из првих послератних година, преко покушаја да се он
ублажи различитим компромисним решењима (на пример,
схватањем о југословенској књижевности као канону),8 до
потпуне афирмације плуралистичког схватања. До експан
зије плурализма долази у другој половини шездесетих и по
четком седамдесетих, после такозваног хрватског пролећа.
Осамдесетих година прошлог века, да се вратимо у деценију
поменуту на почетку овог рада, с појавом идеје о компара
тивном проучавању југословенских књижевности, плурали
стичко схватање југословенских књижевности се још више
радикалузује. Творац ове идеје, и руководилац пројекта у
оквиру којег се радило на њеној реализацији, био је Фрањо
Грчевић, професор српске књижевности на Одсјеку за југо
славенске језике и књижевности Филозофског факултета у
7 О овоме такође пише Вахтел.
8 О овом схватању писала сам у реферату: Yugoslav Literature(s) After
the World War II поднетом на скупу Global Conversations, ASEEES, у
Вашингтону новембра 2016. године.
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Загребу. На његову иницијативу, и у организацији Завода за
знаност о књижевности, загребачког Филозофског факулте
та и часописа „Геста” из Вараждина, у периоду од 1982. до
1989, у Загребу, Сомбору и Вараждину, одржана су четири
скупа на којима су стручњаци из неколико југословенских
република расправљали о могућностима заснивања нове,
како је Грчевић сматрао, славистичке дисциплине – компа
ративног/компаратистичког проучавања југословенских, од
носно – како је то на другом од ових скупова прецизирано
– јужнословенских књижевности (или компаратистике југо
словенских књижевности). Међу њима су била готово сва
најзначајнија имена наше тадашње науке о књижевности;
осим самог Фрање Грчевића, реферате су имали Алексан
дар Флакер, Виктор Жмегач, Зоран Кравар, Иван Сламинг,
Гајо Пелеш, Звонко Ковач, Душан Маринковић, Зоран Кон
стантиновић, Предраг Палавестра, Светозар Кољевић, Све
тлана Слапшак, Јоже Погачник, Љиљана Тодорова, Милан
Ђурчинов, Радован Вучковић, као и неколицина угледних
слависта и компаратиста из света Пер Јакобсен, Дионизије
Ђуришин, Вилфрид Потхоф, и многи други. Материјали са
ових скупова објављени су у Загребу и Вараждину, у посеб
ним зборницима, или као тематски бројеви часописа „Ге
ста”; први зборник изашао је 1983, а последњи у септембру
1991. године, четири месеца пошто је Хрватска прогласила
независност и отцепила се од Југославије.9

9 Први научни скуп посвећен компаративном проучавању југословенских
књижевности под насловом „Односи, сусрети и комуникација југосло
венских књижевности у првој половици 20. стољећа” одржан је у Загре
бу, у новембру 1982. године. Уреднички одбор скупа и зборника радова
који је из њега произ ашао сачињавали су Фрањо Грчевић, Ернест Фи
шер, Мирослав Бекер, Александар Флакер, Звонко Ковач, Душан Ма
ринковић, Гајо Пелеш, Иван Сламинг и Виктор Жмегач. Други скуп под
насловом Компаративно проуч авање југославенских/јужнославенских
књижевности одржан је у октобру 1985. на Филозофском факултету у
Загребу и на Народном свеучилишту у Самобору, трећи скуп који је, су
дећи по наслову зборника који је из њега произашао, носио наслов Ком
паративно проуч авање југославенских књижевности, одржан је у де
цембру 1987, у Вараждину, а четврти у Загребу, у октобру 1989. године.
Зборник са првог скупа објављен је као посебно издање Завода за зна
ност о књижевности Филозофског факултета у Загребу и уредништва
часописа „Геста” из Вараждина (Компаративно проуч авање југославен
ских књижевности, Вараждин, 1983). Радови са другог и трећег скупа
су објављени као посебни тематски делови часописа „Геста” (Компара
тивно проуч авање југославенских књижевности (2), 1987, бр. 26-27-28)
и Компаративно проуч авање југославенских књижевности (3), 1988, бр.
29-30), док су радови са четвртог скупа штампани као посебан зборник,
у издању Завода за знаност о књижевности Филозофског факултета у
Загребу (Компаративно проуч авање југославенских књижевности (4),
1991). Даље у тексту, приликом цитирања, наслове појединих зборника
новодићу скраћено, КПЈК, уз одговарајући редни број зборника.
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Већ и сама чињеница да су се књижевни стручњаци из пр
вог ешалона југословенске књижевне науке у тако великом
броју састали да би расправљали о могућностима заснива
ња компаратистике југословенских књижевности – и то не
само једном већ многи од њих и два, три или четири пута
– представљала је јасан знак да је разлаз између југословен
ских књижевности, пре свега између српске и хрватске, сада
већ био дефинитиван. Наиме, као што је Грчевић истакао у
свом програмском тексту, али и као што су говорили неки
други учесници на симпозијуму, на пример, Зоран Кравар,
примењено на југословенске књижевности, компаратистич
ко проучавање не имплицира само да се поређење врши
између самосталних националних литература (овакво схва
тање југословенских књижевности, као што смо видели, по
стојало је и много раније), већ и то да поједине југословен
ске књижевности нису ништа ближе једна другој него било
која југословенска књижевност било којој европској, па чак
и светској књижевности. За компаратисту, нема ни методо
лошке, ни вредносне, ни било какве друге разлике између
проуч
 авања српске и хрватске, или српске и француске, или
хрватске и немачке књижевности. У том смислу, судећи по
тренутку у којем се јавила, замисао о упоредном проучава
њу југословенских књижевности није била ни необична ни
неочекивана – она је на плану књижевности најавила крај
идеје о југословенској заједници као некој дубљој и трајни
јој историјској нужности. Осамдесетих година прошлог ве
ка, кад је формулисана идеја о компаративном проучавању
југословенских књижевности, више није било сумње да је
на делу дезинтеграције земље, и то не само на политичком
већ и на друштвеном и културном плану, те да убудуће ви
ше неће бити никаквих синтетичких метанаратива, већ са
мо локалних језичких и књижевних игара. Другим речима,
компаратистика југословенских књижевности је указала на
могућност проуч
 авања југословенских књижевности и из
ван „политичко-административног оквира” (Грчевић, КПЈК
1, 10) тада још увек заједничке државе Југославије. Зато
није необично што је ова идеја формулисана управо у тре
нутку у којем се већ јасно испољава последња југословен
ска криза. Штавише, она је у извесном смислу и најавила
овај развод на државном плану, чега су били свесни и њени
творци и заступници. Фрањо Грчевић у тексту објављеном
у првом зборнику под насловом „Проблеми и перспекти
ве компаративног проучавања југославенских књижевно
сти”, у којем образлаже методе и циљеве нове дисциплине,
каже: „Преузимањем компаратистичког концепта као моде
ла истраживања југославенских књижевности одлучно се
прихваћа на неограничено вријеме национални карактер
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југославенских књижевности и одлучно се отклања на нео
граничено вријеме могућност стварања јединствене југосла
венске књижевности као израза неке више или нове нацио
налне цјелине. Међутим, истодобно се инсистира на срод
ности, блискости, језичној и судбинској, југославенских
књижевности” (КПЈК 1,10). Иако полази од претпоставке да
је историја националне књижевности „централна перспек
тива у којој се поједина књижевност уопће јавља”, Грчевић
допушта могућност да постоје и друге, у научном смислу
подједнако важне и „истините” перспективе унутар којих се
једна национ
 ална књижевност може проучавати, те на крају
свог излагања каже и следеће: „Као књижевности заједнице
народа југославенске књижевности су неопозиво и далеко
сежно повезане. Заједничка држава, ако је добро уређена,
може их још више међусобно зближити, али би оне остале
таквима, у нормалним приликама, чак и ван тог политичкоадминистративног оквира” (КПЈК 1, 11). Видећемо да ће
Грчевић касније променити мишљење о овом питању.
У истом тексту Грчевић укратко износи и предисторију ком
паратистичког проучавања југословенских књижевности.
Скуп у Загребу и актуелни пројекат југословенске компара
тистике се, по његовим речима, надовезују на два старија
пројекта Филозофског факултета у Загребу, односно Ка
тедре за српску књижевност, Српска књижевност у првој
половици XX стољећа и њезин однос према хрватској књи
жевности (1969) и Односи између српске и хрватске књи
жевности у 20. столећу (1977). Од ова два пројекта, само
је други добио „малу финансијску подршку”, и то у склопу
обимнијег пројекта Компаратистичка  истраживања, али
то није обесхрабрило Грчевића да настави у правцу којим је
започео настојећи да уклони, како каже, „невидљиви оди
ум са југославенских истраживања”. Убрзо су се јавили и
први резултати у виду књиге самог Грчевића, Лиризам про
зе хрватске и српске књижевности, као и два рада младог
сарадника на пројекту, Душана Маринковића, Рани Андрић
и Рецепција српске модерне у хрватској књижевној кри
тици. Као што се из наведеног може видети, компаративно
проуч
 авање југословенских књижевности и у замисли и у
реализацији првобитно се односило на проучавање одно
са између српске и хрватске књижевности. Тек нешто ка
сније, припремајући се за трећи циклус компаратистичког
пројекта, Грковић у предмет компаратистичког проучавања
укључује и друге југословенске књижевности, словеначку,
македонску, босанско-херцеговачку и црногорску: „Како су
се у пројекат временом укључивали и стручњаци других ју
гославистичких профила, ту су се и наше тежење с подручја
поредбеног истраживања хрватске и српске књижевности
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шириле и на друге југославенске књижевности па смо у јед
ном интерном документу Завода за знаност о књижевности
из 1980. већ доста добро... фиксирали становиту отворену,
али врло конкретну концепцију могуће југославенске ком
паратистичке дисциплине.” (КПЈК 1, 8) По овом докумен
ту, главни предмети проуч
 авања нове дисциплине били би
„паралелизми књижевног развоја” појединих југословен
ских књижевности са „обухваћањем европског контекста
и укључивањем у проматрачки фокус других националних
књижевности”; периодизација, жанровске и типолошке
сродности, заједнички књижевни „потхвати” (књиге, часо
писи, преводи, сарадња међу писцима), рецепција и утица
ји, заједнички „социо-књижевни покрети, токови и гибања”
(на пример, ангажована литература, књижевност НОБ-а). У
плану је било и увођење новог програма компаративних ју
гословенских студија при Катедри за југославенске језике и
књижевности на Филозофском факултету у Загребу, напи
сан је и њихов програм студија који је „као интерни доку
мент текуће реформе високошлоске наставе” 1978. године
Републички секретаријат за просвјету, културу и физичку
културу Републике Хрватске „разаслао свим струковним,
знанственим и просвјетним органима наше земље”, али до
увођења наставе из југословенске компаратистике на Загре
бачком свеуч
 илишту ипак није дошло.10
Обратимо ли пажњу на еволуцију компаративног проучава
ња југословенских књижевности на Грчевићевим симпози
јумима, приметићемо да је за ових 7-8 година колико су се
југословенски стручњаци састајали да разговарају о новој
дисциплини, она претпела и извесне промене. На првом
скупу (1982), главни предмет поређења су српска и хрватска
књижевност, што се види већ и из наслова појединих радо
ва, на пример, „Матош према Дучићу и Ракићу” (Светозар
Кољевић), „Додири и прожимања српске и хрватске књи
жевности после И светског рата” (Радован Вучковић), „По
лемика Ујевић – Драинац као сучељеност двију поетика”
(Анте Стамаћ), „О есејима Растка Петровића и Тина Ујеви
ћа” (Звонко Ковач), “Сувремени тијекови у хрватском и срп
ском роману с тематиком НОБ-а” (Бранка Брленић – Вујић),
итд. Приметно је мање радова о везама између других југо
словенских књижевности, било између њих самих, било из
10 Једина катедра за компаративну југославистику у социјалистичкој Југо
славији постојала је у Осијеку, од 1981. до 1991. године. На њеном челу
био је Словенац, Јоже Погачник. По избијању рата у Хрватској, у мају
1991, он је отишао у Словенију, а катедра је угашена. На Одсјеку за ју
жнославенске језике и књижевности Филозофског факултета у Загребу
данас постоји Катедра за поредбену повијест јужнословенских језика и
књижевности, а њоме руководи Звонко Ковач.
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међу њих и хрватске или српске књижевности. Тачније, не
ма ниједног рада у којем се пореде појаве из српске књижев
ности с појавама из неке друге југословенске књижевности
осим хрватске, док су само два рада посвећена односима
хрватске и словеначке књижевности („Интелектуализација
хрватске и словенске прозе у првој половици 20. стољећа”
Крешимира Немеца и „Градникове звезе с хрвашким песни
ки ин поезијо” Франца Задравца). Један рад бави се везама
хрватске и македонске књижевности („Петар Кепески по
средник између македонске и хрватске културе”, Драги Сте
фанија). Нема ниједног рада који би у компаративан, југо
словенски или европски контекст ставио босанско-херцего
вачку, односно муслиманску и цррногорску књижевност.
Немали број радова посвећен је теор ијским и методоло
шким питањима компаративног проуч
 авања југословенске
књижевности; осим самог Фрање Грчевића, о томе пишу
Зоран Константиновић, Предраг Палавестра, Гајо Пелеш,
Јоже Погачник, Пер Јакобсен, а има и неколико текстова ко
ји се баве везама појединих југословенских књижевности с
другим европским књижевностима („Питања интралите
рарног повезивања македонског песништва с европским
контекстом” Љиљане Тодорове; „Рецепција симболизма в
словенски књижевности” Франца Берника) или покретима и
правцима који обухватају више национ
 алних књижевности,
то јест оним што би по Ван Тигему било обухваћено пробле
матиком опште књижевности („Глобална ’зенитистичка’
монтажа” Александра Флакера, „Конвенција уметничкога
експеримента али авантгарда кот шаблона” Јохана Корнхау
зера и „Да ли је постојао балкански надреализам?” Светлане
Слапшак). Иако су се понешто проредиле у корист других
југословенских књижевности, српско-хрватске теме прео
влађују и на каснијим скуповима. Наводим само неколико
најзанимљивијих наслова са три каснија сусрета: „Компара
тистичке категорије и хрватско-српски књижевни односи”
Зорана Кравара (1987), „Стих хрватске и српске модерне”
Ивана Сламинга (1987), „Функција фолклорних елемената у
приповеткама Динка Шимуновића и Радоја Домановића”
Светозара Кољевића (1987), „Сплав Медузе или ’Зенит’ из
међу двију обала (припадност и оријентација) Бранимира
Доната (1988), „Удио фантастике у сувременој прози (на
примјерима из хрватске и српске књижевности)” Зорана Фе
рића (1988), „Јагићева Југославика (Ватрослав Јагић и књи
жевно јединство Хрвата и Срба” Винка Брешића (1991). И
овим приликама могла су да се чују веома драгоцена разми
шљања на тему методологије компаративног проучавања
књижевности уопште и, посебно, проучавања југословен
ских књижевности, на пример у излагањима Дионизија
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Ђуришина „Посебне интерлитерарне заједнице” (1988) и
„Даљне могућности и перспективе истраживања међукњи
жевног процеса” (1991), Звонка Ковача „Компаратистика
текстова сродних језика и идиома” (1988) и Златка Крамари
ћа „Могућности/немогућности комуникације између југо
славенских култура и књижевности” (1991), а било је и од
личних идеја о томе шта би конкретно могли да буду пред
мети оваквог проучавања. На пример, примећујући да срп
ско-хрватски књижевни односи представљају посебан тип
„интерлитерарних односа”, Зоран Кравар каже да методи
традицион
 алне компаратистике нису довољни да би се они
описали, па је зато потребно формулисати посебну методо
логију упоредног проучавања југословенских књижевности
(КПЈК 2, 10-14). Истичући специфичност српско-хрватске
ситуације, пре свега на језичком плану, Иван Сламинг чак
доводи у питање могућност компаратистивног проучавања
ових књижевности (КПЈК 2, 169). Насупрот томе, један број
учесника верује да компаративно проуч
 авање југословен
ских књижевности треба да искористи предности које про
излазе из сродности јужнословенских језика. На пример,
Љиљана Гјургјан каже да се за разлику од „вишејезичне”
компаративне анализе, у којој су предмет поређења вање
зичке књижевне категорије, у проучавању југословенских
књижевности „компарација може вршити на разини идиома,
граматике, синтаксе, на начин на који би, на пример у ком
парацији енглеске и хрватске књижевности био апсурдан”
(КПЈК 2, 184). На трећем скупу одржаном у Вараждину
1987. године наговештене су и неке значајније новине. Оне
иду у два правца и тичу се, с једне стране, усвајања нових
књижевно-критичких метода, а с друге, проширења предме
та проуч
 авања. У уводном излагању Грчевић најављује да ће
се „пројект отворити сурадњи интердисциплинарног и мул
тидисциплинарног карактера која би укључивала не само
сусједне (повијест, лингвистику, филозофију, социологију,
психологију...) већ и далеке струке (физику, биологију, мате
матику, медицину, кемију...)”, те да ће „укључити и нове те
ме књижевне и друштвене актуалности, као што су постмо
дернизам, женски и пацифистички покрети, еколошки и ал
тернативни цивилизацијски програми, знанствена фанта
стика, футурологија и слично” (КПЈК 3, 8). И заиста, већ на
овом састанку уведене су у разматрање и нове теме, а неки
учесници су и у пракси применили нови, интердисципли
нарни метод проучавања, на пример, Виктор Жмегач у раду
„Крлежин однос према психоанализи” или Александар Фла
кер у раду „Tertium comparationis: сликарство”. Осим тога,
Слободанка Пековић пише о „Популарној литератури – Ма
рији Јурић Загорки и Лазару Комарчићу”, док се поједини
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аутори баве истраживањима која ће тек читаву деценију ка
сније, у теор ији превођења или традуктологији, постати јед
на од главних метода нове компаратистике (Иван Сламинг
„Хрватски и српски пријеводи ’Евгенија Оњегина’, Звони
мир Бартолић „Хрватски пријеводи Трубарових књига”,
Иван Цесар „Међусобно превођење југославенских књи
жевности – тумачење и компаратистика текста о превођењу
Тоне Потокара”). Све су то били несумњиви знаци да компа
ративна југославистика са успехом прати актулне трендове
у светској науци о књижевности, коју је крајем осамдесетих
година прошлог века обележила доминација постструктура
листичких теорија и интердисциплинарних метода. За исто
ричаре југословенских књижевности данас посебно зани
мљиве могу бити дискусије о прочитаним рефератима, које
су се водиле на крају сваког симпозијумског дана и чији су
стенограми штампани на крају сваког од четири Грчевићева
зборника. Из њих се може видети не само како се развијала
идеја о компаративном проучавању југословенских књи
жевности, која су се стручна, терминолошка и методолошка
питања чинила важним учесницима ових скупова, како су
видели будућност и сврху свог проуч
 авања, већ и какав је
био историјски тренутак у којем су се водили ови учени и
занимљиви разговори о многим важним књижевним тема
ма, и на који начин је национална припадност већине уче
сника у расправи усмеравала њихов начин размишљања и
аргументацију. Већ из дискусија из 1982. године јасно су ви
дљиве тензије између појединих национ
 алних перспектива,
као и какве би реперкусије оне могле да имају у пројекту
компаратистике југословенских књижевности. Дајући пред
ност разлозима струке, неки учесници у дискусији отворено
изражавају бојазан да ће се њихов пројекат суочити са „на
цион
 алним и национално-политичким антагонизмима”
(Франц Берник), истичу потребу да „простор књижевности
ослободе од различитих спољних притисака, од политичког,
национ
 алног, историјског и сваког другог монизма” (Пре
драг Палавестра), и залажу за проучавање књижевности ко
је ће се заснивати искључиво на књижевним и стручним
критеријима (Грчевић). Поучени искуствима из прошлости,
они истичу да спорови око националне припадности поједи
них писаца, на пример, Меше Селимовића и Иве Андрића,
или књижевних покрета и школа (зенитизам и надреали
зам), нису књижевне већ политичке природе и да, као такви,
не могу бити предмет књижевне компаратистике. Учесници
у расправи такође настоје да предупреде приговоре поли
тичког или идеолошког карактера који би, како они виде,
могли стићи с различитих страна, из различитих република,
из интелектуалних кругова и владајућих структура. Из
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дискусија, али и из неких реферата, на пример Грчевићевих,
са скупова из 1987. и 1988. види се да су њихова предвиђања
у погледу реакције јавности била потпуно исправна. Рецеп
ција пројекта компаративне југославистике ни у стручној ни
у широј јавности, што првенствено значи код појединих ре
публичких власти, није била недвосмислено афирмативна.
Као што је Грчевић предвидео још у уводном излагању за
скуп из 1982. године, због компаративног проучавања југо
словенских књижевности мало је ко срећан. Пројекту се
истовремено замера и да је унитаристичког и да је сепарати
стичког карактера, односно и да хоће да „мале” југословен
ске књижевности подреди са „великима”, хрватској и срп
ској, и да тиме свима наметне превазиђену идеју југословен
ства, и да хоће да ту идеју разбије увођењем једне концепци
је која подразумева аутономност појединих југословенских
књижевности. Осим тога, изгледа да су се власти и овог пу
та послужиле опробаним методом сваке власти која жели да
се без много буке реши неких непожељних појава; Грчевић
се непрестано жали на „неразумевање” надлежних институ
ција које се огледа у слабој или никаквој финансијској подр
шци; у прво време, у врло скромном обиму, она је стигла из
хрватског секретаријата за науку, али не и из савезне владе
или из других република, да би касније, у време одржавања
трећег симпозијума и она пресахла. За четврти, последњи
скуп, одржан у октобру 1989, нешто се пара ипак нашло, али
не довољно да би он, као што је било планирано, био одр
жан у Славонском Броду. Уместо тога, скуп је одржан у За
гребу, у „Пионирском граду”, што Грчевић у уводном тексту
за последњи, четврти зборник, алудирајући на укупни дру
штвено-политички контекст у којем се овај састанак одржа
ва, с доста горчине оцењује као симболичну чињеницу: као
што пион
 ири раскрчују џунглу и „приводе култури дотад
необрађена земљишта” и „граде мостове, путове и пријела
зе”, тако се и југословенски компаратисти окупљају не само
да би им време прошло у „радном напору”, каже Грчевић,
„већ и у радости што га доноси међусобно бивање у отворе
ности, искрености и повјерењу” (КПЈК 4, 8). Најзад, иако
нема никакве сумње да су све спољашње околности крајем
осамдесетих биле завериле против пројекта компаративног
проуч
 авања југословенских књижевности, те да су му шан
се да преживи распад Југославије биле готово никакве, нај
озбиљнији ударац ипак је дошао „изнутра”, из струке, од
самих учесника симпозијума о компаративном проучавању
југословенских књижевности. Свесни све гласнијих захтева
за разводом југословенске заједнице, поједини учесници у
пројекту почињу да се питају о његовој сврси. Позивајући
се на Кравареву тезу о специфичном карактеру односа
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између српске и хрватске, па самим тим и компаративне ју
гославистике, Палавестра каже: „Мислим да би један овакав
пројекат, ово је већ други састанак... морао сада већ почети
да се уобличује не само као трибина за различите методоло
шке и културнохисторијске и теоријске приступе, него да се
приближавамо неком формирању... коначне сврхе, да не ка
жем циља” (КПЈК 2, 187). Закључујући дискусију после
другог скупа, Палавестрин предлог подржао је и сам Грче
вић, а већ следеће године, у уводној речи за трећи скуп из
нео је свој већ поменути предлог о проширењу традицио
налних компаратистичких студија југословенских књижев
ности у правцу интердисциплинарности и других, мање или
више сродних предмета, као што су феминистичке студије,
традуктологија и екологија. У разговору одржаном послед
њег дана трећег скупа, Грчевић – чији је наступ овом прили
ком једна учесница скупа већ оценила као „исувише песи
мистички настројен” (КПЈК 3, 234) – отворено изражава
сумњу у сврховитост проучавања које је сам иницирао: „...
Није спорно да се могу компарирати и национ
 алне књижев
ности, премда то није једноставно и лако. То се може и то се
у науц
 и и ради, па већ постоје повијести појединих књижев
ности или група књижевности с компаративнога гледишта...
У нашем случају – већег броја мањих и истодобно сродних
и одвојених књижевности, а недовољно обрађених и на мо
нолитерарном плану – такав је задатак, чини ми се, двостру
ко тежи. Питање је, да ли је неопходан? Све те књижевноповијесне синтезе о којима сањаримо, није ли то можда не
исплаћени дуг 19. стољећу, то јест духу национ
 алне само
битности?” (КПЈК 3, 239) Развој политичке ситуације у зе
мљи, међутим, бивао је све мање неизвестан, догађаји су се
смењивали великом брзином и само годину и по дана пошто
су се компаратисти састали у загребачком „Пионирском гра
ду” да по последњи пут дискутују о могућностима компара
тивног проуч
 авања југословенских књижевности, Словени
ја и Хрватска су прогласиле независност и Југославија се
распала. Нема сумње да је то Грчевића навело да напусти
своју идеју компаратистике југословенских књижевности и
да се окрене проучавању које је назвао интердисциплинар
ном компаратистиком, а што би се слободније могло назвати
компаратистика као нова екологија. У неким нормалнијим
околностима, Грчевићев уводни рад за последњи сусрет ју
го-компаратиста, „Обична точка отварања – необичан ин
тертекст: екологија”, представљао би веома необично отва
рање скупа посвећеног компаративном проучавању југосло
венских или било којих других књижевности. Али, у пред
вечерје последњег југословенског рата, није било тешко
прозрети мотиве које су Грчевића могли навести да, под
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маском интердисциплинарности, потпуно промени причу,
те да, распредајући на двадесетак страница о еколошкој апо
калипси која прети савременом свету, ни не помене проуч
 а
вање југословенских књижевности којим се бавио у прет
ходној деценији и којем је, заједно с бројним југословен
ским и страним стручњацима, посветио толико времена и
труда. Ако су и били збуњени оваквим отварањем, остали
учесници скупа – који су се, узгред речено, још увек кретали
у кругу компаратистичких тема обрађиваних и на претход
ним скуповима – то су показали с великом дозом суздржано
сти; једино је гост из Словачке, Дионисије Ђуришин, изра
зио недоумицу у вези с “опсегом тема скупа”. Али, иако га
нико није питао, Грчевић ипак није пропустио да у нимало
увијеној аналогији објасни зашто је у његовом случају ком
паратистика југословенских књижевности потражила излаз
у екологији. Те његове речи вреди навести у целини, јер у
контексту актуелног стања у хуманистичким наук ама уоп
ште, могу имати и шире значење: „Што се тиче овог свијета
око нас и питања колико се он заправо тиче хуманистичког
стручњака, често сам о томе причао са Звонком Ковачем као
пјесником. Не могу схватити како нетко може писати поези
ју данас, а да га сама супстанција свијета не погађа. Не ради
се више о питању појединачне знанствене парадигме. Ево,
напримјер, узмимо хрватску химну: ’Лијепа наша домови
но... Теци, Саво, Драво, теци, нити Дунав силу губи’. Како
можемо доживљавати Саву, Драву итд. као симболе у оном
смислу како их је пјесник замислио када је то као супстан
ција нестало. Сличан је примјер и она прекрасна Аполина
реова пјесма Le pont Mirabeay: ’Susd le pont Mirabey coyle la
Seine / Et nos amours...’ Њој је било тешко порећи естетски
квалитет премда се сад доима као девастирана, као властита
травестија. Но, у стварности, ријеке су на удару, шуме су на
удару, траве су на удару, а мало-помало ће сви ентитети, ако
то већ није случај, с којима поезија... ради, нестати или ће
ући у супротан смјер. То је бар моје виђење.” (КПЈК 4, 368)
Са овим виђењем можемо, али и не морамо да се сложимо,
као што се, уосталом, нису сложили ни остали учесници
скупа. Иако је на првом у низу скупова посвећеном компара
тивном проуч
 авању југословенских књижевности, Грчевић,
видели смо, тврдио да би такво проуч
 авање било могуће и
изван југословенског државног оквира, очигледно је да је он
сада, када је та држава заиста престала да постоји, поверовао
да је у југославенском краху своју смрт нашла и млада ком
паратистичка дисциплина, компаратистика југословенских
књижевности.
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POSTJUGOSLOVENSKA 
KNJIŽEVNOST
Izraz „jugoslovenska književnost“ zajednički je naziv za knji
ževnosti Srba; Hrvata; Bosanaca i Hercegovaca; Slovenaca;
Crnogoraca i Makedonaca okupljenih oko zajedničkog sadržio
ca Jugoslavije. Ovi narodi o kojima pišem po svome postojanju,
kulturi i jeziku su vrlo bliski, te stoga su i vrlo usko povezane
i njihove književnosti. Politički, ekonomski, socijalni i kulturni
faktori kroz historiju su ove narode razdvajali, i ukazivali im na
njihovu različitost, odnosno insistirali su na njihovoj različitosti,
a ne na onome što je zajednička nit svih navedenih naroda. Ista
stvar se dogodila i sa književnostima ovih naroda. Kao odraz
u ogledalu, politička stvarnost se pokazala i u literaturi, te su
se razišle na različite strane, ali ipak, pored svega, ostale su im
mnoge zajedničke crte.
Historija jugoslovenskih naroda pokazuje kako se stanje zaoštri
lo zbog činjenice da su podjeljeni u tri religije tj. pravoslavnu,
katoličku i muslimansku. Pripadinici istog naroda, a različite re
ligije ratovali su međusobno ljuče i žešće negoli s pripadnicima
drugih narodnosti. O tome kako su ovi narodi isti a različiti bi
li spremni ratovati jedni protiv drugih najbolje govore stihovi
pjesnjikinje Ivančice Đerić, u pjesmi Kolju s merakom:
(...) I usput misli, dok noć se mrvi/ na voljene koje su pojeli
crvi/ na zgrade, lica, drvorede/ na komšije koji svoje ne štede/
nego kad pijetli raskrste s mrakom/ kolju s merakom./1
Na prostorima Jugoslavije govori se jezikom koji uz male raz
like prelazi iz jednog narječja u drugo. U njemu se razlikuju
tri dijalekta i tri govora. Najbitnija razlika očituje se upravo u
dijalektima u upitnoj zamjenici što, koja se u nekim dijelovima
izgovara ča, a u nekim kaj. Ta tri dijalekta se nazivaju: štokav
skim, čajkavskim i kajkavskim. Unutar ta tri dijalekta postoje i
1 Đerić, I. (2009) Sa moga prozora odličan je moj život, Rende, Beog rad,
str. 131.
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tri govora koja se ondose na isti slog, ali različit izgovor, a to je:
ikavski, ekavski i ijekavski. Koliko su ove razlike nezamjetne
ikome osim jugoslovenima, govori i činjenica kako su ih strani
narodi upravo zbog jezika posmatrali kao jednu cjelinu i naziva
li ih obično jednim imenom.
U pjesmi Ivančiće Đerić Prevedi mi na jezike upravo se osjeti
ova razlika, odnosno nešto što je isto, ali različito, nešto što je
univerzalno razumljivo svim jugoslovenskim narodima. Važan
umjetnički postupak, odnosno igra riječima jeste to što je Ivan
čica u ovoj pjesmi pomiješala jezike i time ukazala na smisao
sadržaja, a ne zadovoljenja forme, odnosno pravopisa.
Prevedi mi na hrvatski kako kažeš krčag mleka/ i prevedi sad
na srpski što to znači varenika/ i prevedi na bosanski kako
vele/ bokal mlijeka. / Pa mi kaži na hrvatskom/ kako čovek/
vodu pije/ i reci mi ti na srpskom/ kako čovjek/ vodu pije/ na
bosanskom, to ću lako/ čim ustane taj zalije./ Prevedi mi sad
na srpski što to znači komad kruha/ i prevedi na hrvatski/ sve
o hlebu naspram duha/ na bosanskom, to će biti/ ‘đe ću kru
va nabaviti./ Prevedi mi na hrvatski/ vino, ljubav, cigarete/ i
prevedi sad na srpski da l’ i kako one štete/ na bosanskom, to
se veli/ vino, ljubav, cigar je li.../ Prevedi mi ti na srpski što to
zbore/ moje riječi/ i prevedi na hrvatski šta govore/ ove reči/
na bosanskom biće lako/ sve drukčije/ a sve tako./ Prevedi mi
o povijesti, njezin ukus, njezin okus/ i prevedi istorijski/ ovaj
tužni hokus-pokus/ i prevedi/ ne povrijedi/ ljudsku zlobu u lje
potu/ prevedi je, uporedi/ sa lepotom u životu./ 2
Ivančica Đerić rođena je 1969. odrasla je u Prijedoru, studirala je
novinarstvo u Zagrebu, magistrirala u Otavi, živjela je u Toron
tu i Vankuveru. Objavila je zbirku pjesama Otvorenost (1991.,
Matica srpska), te roman Zemlja u zrnu kafe (2003., Zograf) Za
Rende objavila je romane Bosansci trče počasni krug (2006) i
Priručnik za zločin (2008). Poezija Ivančice Đerić prevođena je
na poljski i slovenački.
Jugoslavija je prestala da postoji, i mi više ne možemo biti Ju
gosloveni, te samim tim imamo dvije mogućnosti, ako se tako
mogu nazvati. Mogućnosti koje su nam preostale jesu podjelje
nost, i to takva podjeljenost da ono što pripada prvoj mogućnosti
nikako ne može biti dio i druge mogućnosti. Ta uvijetna podje
ljenost odnosi se na autore/ice koji su pripadali/le ili pripadaju
„ex-jugoslovenskoj“ i „post-jugoslovenskoj“ književnosti. Kada
kažem da imamo dvije mogućnosti, one se ondose na distinkciju
jednog od ova dva pojma koji se bitno razlikuju.

2 Isto, str. 42.
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Autori/ce koji na određeni način pripadaju prvoj grupi jesu oni
koji su živjeli u Jugoslaviji i njena historija, kultura je bitno
uticala na njihovo stvaralaštvo, oni/e su specifični/e po tome što
njihova dijela manje govore o političkom ili historijskom. S dru
ge strane post-jugoslovenski/e autori/ce postali su afirmisani u
toku ili nakon raspada Jugoslavije. U grupu post-jugoslovenskih
autora/ica ubrajam Ivančicu Đerić, njena vizija raspada Jugosla
vije je apokaliptična, u njenoj zbirci pjesama Sa moga prozora,
odličan je moj život, jasno je opisan i definisan osjećaj kraja, ras
pada, nepripadanja, novog početka koji nije nimalo lak, u čijem
svijetu se čovjek osjeća usamljeno, sve na šta je navikao, sada
ne postoji, odnosno, sada ne smije da postoji. Pjesma S vanglom
u svijet najbolje opisuje sve ljudske gubitke:
(...) Prošlo je od tada tridesetak/ godina/ i protiv vremena ja
se/ naoružavam/ a ni sad ne znam/ šta je država/ gdje bila
jedna sad ih je sedam/ raspustile svoje zastave i pipke/ i sve je
isto a ništa nije isto/ i niko više ne peče/ uštipke/ (...) Ni tate/
ni mame/ a nema ni države/ a ja sjedim kraj vangle/ i gledam
/ u svijet./3
Pjesnikinja se nalazi u svijetu u kojem se nanovo javlja proces
identifik acije i distanciranja, od onoga što si bio, što želiš da bu
deš, sada vladaju nova pravila. Sada je jedan historijski period
ogleda u drugom, jedna estetska koncepcija u drugoj, sve to su
činioci Ivančicine post-jugoslovenske književnosti, koja i da
lje ima jako uporište u jugoslovensku pozadinu. Tako u pjesmi
Jedan mali čovjek nosi krv na rukama kaže:
Jedan mali čovjek uočava/ knjige se promijenile/ ljudi se
ispookretali/ istorija se / preobrazila./4
Njena inspiracija je neophodno utemeljena u osjećaju gubitka,
u gledanju nestanka jedne civilizacije, i njena poez ija je kritika
poratnog nacion alizma. U stvari, ta posebna senzibilnost koja bi
se mogla nazvati post-jugoslovenskom pojavljuje se u naročito
intenzivnom obliku u pjesmama o egzilu i emigraciji, pjesma
pod nazivom Svuda dođoš svuda domorotkinja u kojoj se ističe
njen put od Jugoslavije ka nepoznatom:
Svuda dođoš, nigdje domorotkinja/ preko noći sam postala/
odrotkinja/ preko noći se život/ izmijenio/ preko noći me/ is
korijenio/ preko noći sam postala/ strankinja/ kojoj traže tro
struke/ hartijetine/ preko noći me zakonik/ svjetine/ zbacio/
među/ iste/ ljude./5

3 Isto, str. 36-38.
4 Isto, str. 29-31.
5 Isto, str. 32-33.
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U postjugoslavenskom književnom polju nailazimo tako na
književnike/ice koji su vlastitom odlukom odbili biti ugurani
u nacionalističke kategorije. Takve kategorije Ivančica smatra
nesretnim i za njih u pjesmi Bez želje da se unesrećim kaže:
Ne živim u činiji/ živim na Web liniji/ sred 21. stoljeća/ sred
elektronskog proljeća/ u svijetu hip-hopa/ bez popa/ bez na
vike da se slijepo pokorim tradiciji/ bez pripadnosti naciji/ i
bez želje da se tako unesrećim/ (...) Živim bez osjećaja odgo
vornosti/ za nužne geste pokornosti/ Istoriji koja me htjela/
preobličiti/ i živim kao onaj koji na nju/ ne želi ličiti/ i tako se
/ unesrećiti./6

Снежана Петровић, Портрет,
оловка на папиру, 26 x 17 цм, 2017.

6 Isto, str. 69-70.
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KA РАЗУМЕВАЊУ
НАЦИОНАЛНЕ
ПРИПАДНОСТИ,
СРПСКИХ ФИЛОЗОФА И
СРПСКЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Сажетак: У овој расправи се разматрају различити аспекти ви
шедимензионалног феномена национ алне припадности, те при
кључујући се на тo одређују појмови „српских филозофа” и „срп
ске филозофије”. При том се заступа теза, да се разумевање и
одређивање национ алне саприпадности најпримереније да лоцира
ти у зону пресека између базичног етничког идентитета рода са
једне, и на њему се даље конституиш
 ућег културно-историјског
идентитета са друге и експликовати преко прожимања једнога и
другога. Национална саприпадност укључује заправо три димен
зије: генетско-родовску, персонално-децизион истичку и културноисторијску. Као српска филозофија у изворном смислу одређу
ју се онда првенствено оне концепције, које стварају и заступају
аутори, персонални носиоци српског национ алног идентитета.
Кључне речи: националн а припадност, српски филозофи, српска
филозофија

Последњих година код нас су учестале расправе о „срп
ској филозофији” и њеној историји. Предикат „српска” би
при том вероватно упућивао на одређену националност и
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одговарајућу националну културу. Али, разумевање смисла
датог предиката у тим расправама обично остаје подра
зумевано уместо разјашњено. Тако би се најпре отворило
питање, како тачно схватити саму националну припадност.
Даље, која би се то филозофија могла легитимно означити
као „српска филозофија”, који аутори као „српски фило
зофи”? Дакле, прво би се поставило питање значења израза
„национ ална филозофија” и „национални филозофи”, те он
да и претходно поменутих као својеврсне спецификације тог
општег значења. То су релевантна, значајна питања у односу
на нашу духовну ситуац
 ију времена, исцрпнији одговор на
која би изискивао једно обухватније разматрање. Ипак, по
кушао бих да се у сажетијој форми приближим одговорима
на назначенa питања.
Када се ради о самој националности, то она не би требала
бити схваћена једино у оном (а) најуж
 ем, генетском смислу –
смислу који се тиче на-рођености, припадности одређеној
подврсти људских врсте, те поступног урастања у њен језик
и обичаје већ од најранијег узраста,1 него уједно и у (б) про
ширеном смислу прикључне националне самосвести, сло
бодног властитог саморазумевања филозофских аутора као
припадника управо српској нацији, националној заједници
Срба, ма где ти аутори живели. У односу на (а) ваља приме
тити да, као што је познато, и сама реч natio потиче од израза
nasci у смислу „бити рођен”, „родити се”. Тако да се такође
и у складу са том етимологијом, одређеном народу понајпре
припада тиме, што се је у њему управо рођено. (Наравно, не
у чисто контекстуалном смислу, већ управо као потомак не
ких других припадника истога народа, са последњим пове
заних кроз след низа генерација. Као што што је већ истак
нуто, то није међутим једини и искључиви основ стицања
статуса одређене националне саприпадности.) Други моме
нат (б) је штавише исто тако суштински, према модерним
схватањима по свом значају чак и поравнат са (а)! Њиме се
истиче моменат потоњег аутономног и самосвесног самоо
дређења сваког људског субјекта полазећи од одговарајућег
1 To уско схватање националности је посебно оштро критиковао Милан
Кангрга (обратити пажњу на за то занимљиву и подстицајну његову
књигу Национ ализам или демокрација, Сремски Карловци – Нови Сад
2002, која ипак уједно доноси и нека оспорива, једнострана гледишта.
За једну критику негирања реалистичности националног идентите
та упоредити пак мој полемички текст Национ ално биће није сабласна
метафизичка супстанција, Политика, културни додатак, 5. јул 2013. У
ономе што следи, појмови „народ” и „нација” ће бити паралелно упо
требљавани као практично синонимни. Тиме уопште не спорим, да је
могуће те може бити сврсисходно и њихово раздвајање – нпр. баш на
начин на који то подузима Кангрга у поменутом спису. За сврхе овог раз
матрања, ти појмови се пак могу третирати и као узајамно заменљиви.
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властитог рефлектованог националног осећања и (само)
свести, у односу на питање националне саприпадности. По
следње се онда Ернест Ренан (Renan) заоштрено изразио у
виду познате изреке, да је националност један плебисцит
који се свакодневно понавља (!). Oва изазовна формулација
заправо истиче околност, да након рођења, кроз укупни по
тоњи живот људске јединке питање националне самосвести
и самоодређивања остаје принципијелно отворено. Оно се,
међутим, како бих желео приметити, ипак реално не поста
вља сваког дана изнова, већ обично бива одлучено за један
дужи период (који се често, или најчешће протеже на читав
људски живот), уз сразмерно ретке промене, односно вари
рања. Најзад, уколико до последњих и дође, оне се обично
не дешавају вишекратно.
Одредницама (а) и (б) се дефинише етничка представа наци
оналности у базичном смислу речи, субјекти који испуњава
ју те одреднице у релацији према српском народу се дакле
могу сматрати етничким Србима. Та представа се изворно
везује за заједницу генезе (Abstammungsgemeinschaft), поти
цања и порекла рода, каква се остварује преко низа узастоп
них генерација људи током историјског развоја, те  посред
ством традиције и васпитавања преноси такође и на потом
ке, њихову самосвест и саодношење. Укључујући при том
и онај додатни моменат изграђене јединствене националне
самосвести, слободног индивидуалног саморазумевања као
неотклоњиву употпуњујућу компоненту.
Предикат одређене, српске националности се даље може
разумети и у (в) духовном смислу формалне ситуираности
и укорењености у специфични контекст српске културе, да
кле у културној традицији одређеног рода у њеним развије
ним формама. Културу ваља при том схватити у оном ширем
смислу, који укључује такође и правно-политичке аспекте,
те дакле и државност. Као интеграциона подлога конститу
тивна за националну припадност се овде онда јавља и не
дељива заједничка историја, одн. одговарајућа историјска
искуства, те учествовање у исто тако заједничким, иденти
тетским сећањима и њима одговарајућој нарацији. Та, нај
већим делом наслеђена и прихваћена сећања, у принципу се
могу тицати свих релевантних збивања у историји једнога
народа, а пре свега оних, која су била од капиталног значаја
за битне развоје који су се у њој одиграли a који предста
вљају димензију самоосвешћивања, релативно јединствене
националне самосвести у односу на одговарајуће историј
ске реалности и властито индивидуално, фамилијарно, ге
нерацијско... ситуирање у њима. При том се ради о једном
активном, партиципативном разумевању властите историје
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у оквиру којега је лично инволвирано, не стојећи дакле пре
ма последњој на оној неутралној дистанци историографије,
етнологије, културне антропологије... ! Примера ради, Је
вреји себе разумеју као припаднике једног народа, који је
био у египатском ропству, вратио се из тог ропства у земљу
својих предака, створио властиту државну заједницу, да би
је касније изгубио, те онда изнова у двадесетом столећу из
градио као модерну државу Израел и као припаднике таквог
народа, чији значајни делови традиционално живе у расеја
њу широм света, и деле нека болна заједничка специфична
историјска искуства, попут маргинализовања, прогањања,
прогрома и чак холокауста. Аналогно томе стоје ствари и
са припадницима других народа, при чему онај својствени
садржај њихових историјских искустава, партиципативног
разумевања идеја и вредности којима је историја њиховог
рода била прожета и са њима повезаних сећања, наравно
варира у зависности од свагдашњег профила њиховог осо
беног историјског усуда, тако да индивидуе или групе које
би себе изузимале из заједничке историје и заједничких, ко
лективних сећања, тиме себе лишавају неких врло важних,
суштаствених елемената националне припадности, односно
одговарајуће самосвести. Без њих, они практично стају јед
ном ногом на становиште космополитизма, уз још могуће
пратеће задржавање етничке националности у претходно
одређеном, ужем смислу.
У случају интелектуалаца, (в) може такође подразумевати
уједно и   саприпадност одређеној, у овом случају српској
академској заједници. Овде релевантна сећања би онда била
она, везана за дешавања унутар те заједнице, т. ј. уже струке
којој се припада. Историја о којој се најнепосредније ради
била би у том случају она српске филозофије, њене генезе
и потоњих развоја. У датом смислу, бити српски филозоф
могло би подразумевати такође и дељење заједничког ин
телектуално-историјског искуства, поседовање сећања на
историјске развоје српске филозофије, идеје и вредности
којима су они била прожета – укључујући ту њена препли
тања са другим елементима српске духовности, те са широм
историјом идеја европске цивилизације и одређено (само)
разумевање властите ситуираности у ту историју. Приме
ра ради, сећање на хуманистичке вредности изражене кроз
српски неомарксизам и хуманизам средине прошлога столе
ћа, у делима Марковића, Ђурића, Животића, Дамњановића,
Стојановића ... (уз узимање у обзир такође и њихове особене
повезаности са одговарајућим идејним усмерењима класич
не и модерне европске филозофије).
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Компонента (в) би, генерално узевши, најпре укључива
ла артикулисање властитих мисли, идеја, путем особеног
српског језичког израза као и одређену амбијенталну пове
заност са специфичним српским културним предањем, уко
рењеност у исто. Овде се дакле ради већ о културном (пре
цизније: културно-историјском) идентитету људи, уколико
се њиме употпуњава и надограђује онај базични, родовскоетнички идентитет. У ствари, могло би се са доста резона
сматрати, да се питање разумевања и одређивања нацио
налности, националне саприпадности у њеном модерном
смислу, укупно узевши најпримереније да сместити у зо
ну пресека између базичног етничког идентитета рода са
једне, и на њему конституисаног културног (тј. културноисторијског) идентитета, с друге стране!
Одатле водеће питање о ситуираности појединаца у српском
академском простору, повезаност са националним образов
но-научним институцијама, културно-интелектуалним по
кретима и дешавањима у истом контексту, се такође може
надовезати на питање основа културног идентитета. Оно
пак, како се чини, не мора имати и статус стриктно нужног
услова за последње. Испуњеност тог аспекта се пре може
сматрати једним заокружујућим, па можда и пожељним мо
ментом у односу на укупан статус интелектуалца са нацио
налним предзнаком. Али не и нечим, што безусловно мора
бити присутно, како би се уопште имало право на тај статус!
За разлику од претходног, формалног мерила (в) припадно
сти српској филозофији одређених аутора – концепција, мо
гућ је још један даљи искорак у правцу додатног истицања
исто тако и једног садржинског мерила. Наиме у смислу (г)
извесног потенцијалног личног надовезивања на саме свој
ствене садржаје традиције српске духовности (садржаје
писмености и књижевности, научних и филозофских оства
рења, хришћанско-православног предања...) у склопу вла
ститог интелектуалног деловања и стварања. Као што ћемо
одмах видети, ова потенцијална одредбена компонента пој
мова „српска филозофија” и „српски филозоф” собом отва
ра извесне дилеме, услед чега није упутно за њом безупитно
и безусловно посезати.
При том би се могло  сматрати, да пред собом имамо такоре
ћи оптималан, срећан случај конституисања националности
интелектуалних делатника онда, када је дата коинциденција
свих поменутих момената. Другим речима, када је на делу
својеврсно синтетичко јединство (I) рођености и узрастања
у једном народу, (II) усаглашено властито саморазумевање
као припадника тог истог народа, (III) уклопљеност у њего
ву специфичну културу (и историју), те (IV) надовезивање
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на својствене садржаје одговарајуће националне духовне
традиције. Таквих случајева јединствености, конвергенције
порекла у смислу рођености, језика, саморазумевања, ситу
ираности у културном предању и прихватања специфичних
садржаја духовности, свакако има. Aли уједно нису ретки
ни супротни случајеви дивергенције, раздвојености – почев
од базичних компоненти (а) и (б), а онда још и више у одно
су на оне даље, надограђујуће компоненте (в) и (г). И то ва
ља узети у обзир при свеколиким одређивањима по питању,
ко су то српски филозофи и шта је то српска филозофија!
У односу на компоненту (г) се утолико мора бити крајње
обазрив, како би се избегло иначе претеће својеврсно иде
ологизовање појма „српске филозофије”, уколико се веже
за идејне садржаје једног одређеног профила. При чему би
онда филозофске концепције другачијег профила биле уна
пред изузете из корпуса српске филозофије, и пребачене у
мундијализам! Тиме пак не бива потпуно обесмишљено и
само мерило (г) као такво, али њега очито треба третирати
на другачији, флексибилан и наглашено опрезан начин, пре
свега, не као нужан услов сматрања  нечега српском фило
зофијом, него управо као један могући додатни аспект. Онда
се може говорити о српској филозофији у једном формално
потпунијем, заокруженијем смислу, него када се једино узму
у обзир аспекти а), б) и в). У том потпунијем смислу се ру
ском филозофијом могу сматрати дела Берђајева, Шестова,
Соловјова из периода њихове тесне везаности за руско-пра
вославно духовно предање. За разлику од тога, концепције
руских хегелијанаца, марксиста би биле производ руске фи
лозофије, која се базира на претходно изложеним аспекти
ма. У последњем смислу је рецимо представник историјског
материјализма Г. В. Плеханов, несумњиво руски филозоф,
а његова концепција једно дело руске филозофије. Право
славни персонализам јесте пак руска филозофија такође и у
оном формално потпунијем, заокруженијем смислу. То ме
ђутим наравно не значи, да би самим тим последња требала
важити као концепцијски боља од филозофије Плеханова,
да би њени носиоци самим тим били већи руски филозофи
но последњи. О томе се наравно може одлучивати једино
још на основу стручних критеријума, какви иначе важе над
национално, за било какве филозофске концепције и било
где у целом свету! Оно што пак остаје да важи, јесте да би се
филозофија хришћанског персонализма у једном формалнокултуролошки потпунијем смислу могла сматрати управо
руском филозофијом, но што се то исто може сматрати у од
носу на филозофију историјског материјализма Плеханова,
као идејно-историјски везану за марксистичку класику.
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Додуше, и овде је могуће дату тачку гледишта релативиса
ти с обзиром на следећа два аспекта. „Увезене” филозофске
концепције могу узети маха, одомаћити се и даље развијати
такође и у оквирима једне друге културе, која није истоветна
са њиховом матичном културом у којој су изворно биле кон
ципиране, па се тако онда може говорити и о британском хе
гелијанизму (рецимо једног Т. Х. Грина – Green), а одговара
јући аутори означавати као „британски хегелијанци”. Осим
тога, одређене изворно у неким другим културним контек
стима, филозофске обликоване концепције могу остварити
известан прикључак на идејно-друштвене прилике у неким
даљим културама, односно друштвима одређеног историј
ског периода, попут марксизма у Русији. Утолико би руски
марксизам у првој половини ХХ столећа представљао уједно
артикулисање одређеног властитог друштвено-историјског
искуства и политичких тежњи дела руског народа – пре све
га једног дела руске интелигенције, али такође и ширих дру
штвених слојева. Руске варијанте марксизма са њима свој
ственим особеностима стога и у једном снажнијем смислу
могу бити сматране такође једном руском филозофијом –
упркос томе што су њихови изворни идејно-програмс ки им
пулси примљени из једне друге средине, односно културе
(наиме немачке)!
Претходним се уједно показује тешка одрживост Маркови
ћевог (1999) инсистирања на стриктном подвајању фило
зофских концепција, које су формиране у „страним центри
ма”, од оних стасалих у контексту наше властите средине и
њене културе. То не значи да разлучивање једнога и другога
не би имало никаквог смисла. Али, оно заправо нема фун
даменталистички карактер! Разликовања о којима се ради
су флуидна, и може се такође говорити о интеркултурал
ним преливањима утицаја идеја из једних светских цента
ра и средина у друге центре, које, хвала Богу, ипак не дели
нека непремостива провалија која би онемогућавала плодо
носне контакте и прелазе између једних и других. Укупне
националне културе се по правилу образују под деловањем
разноврсних, различитих утицаја, међу њима и таквих, ко
ји долазе споља, те бивају интегрисани у јединствену обу
хватну целину једне одређене националне културе, схваће
не као крајњи синтетички производ разноврсних утицајних
компонената.
Да сада укажемо и на неке консеквенце претходно предло
женог одређења појма „српских филозофа” и „српске фило
зофије”, одн. исти додатно уобличимо. Тако би рецимо с об
зиром на то одређење важило, да је Марковић (1999) дао јед
ну спорну класификацију, уврстивши у српску филозофију
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и – иначе интернационално давно признатог аутора – Игора
Приморца. Пошто овај наиме не само што није српског ет
ничког порекла, већ уједно уопште не разуме себе као јед
ног српског интелектуалца. Такође језик којим пише, он
не сматра српским језиком, а о некаквом надовезивању на
српску духовност и културну традицију да и не говоримо.
Тачно је једино то, да је он једно време деловао у српском
националном академском контексту, уколико је београдски
универзитет једна важна компонента истога. То је међутим
недовољно за његово увршћивање у српску филозофију
(или чак међу српске филозофе) у оном правом, претходно
утврђеном смислу речи. То наравно не треба никако сматра
ти личним недостатком самог Приморца, већ једним реле
вантним недостатком Марковићеве класификације! Једино
још у склопу једног помереног, ширег, од везивања на на
ционалну саприпадност разерешеног, чисто контекстуали
стичког разумевања појма „српска филозофија”, Приморче
ви би се списи из периода његовог деловања на беог радској
академској сцени некако дали уврстити у њу.
У односу на претходно изложене четири димензије нацио
налне саприпадности, прве две су темељне, тј. без њихове
испуњености би се тешко могло говорити о српским фи
лозофима и српској филозофији – уколико је се разуме као
скуп идеја, концепција заступаних од стране аутора који су
лично етнички Срби, одн. српске националности. Даља,
трећа димензија је такође веома важна, и њена испуњеност
би се могла сматрати пожељном. Заправо, као што је прет
ходно већ било назначено, у једном ширем, пунијем смислу
националност би подразумевала узајамно употпуњавање и
прожимање родовско-етничког и саприпадног културног
идентитета – дакле обједињујуће садејство компонената
(а), (б) и (в). Прелаз од (а) ка (б) се почиње одвијати већ на
раном узрасту јединки, кроз учење матерњег језика и при
свајање неких елементарних обичаја понашања, практико
ваних у датом народу, односно унутар свагдашње национал
не културе. При том се оно што последњи такорећи везује на
први поглед може сагледати у томе, што национална култура
није никаква слободно лебдећа конструкција, већ је у ства
ри свагда производ одређеног релативно јединственог рода,
његовог самоизражавања и освешћујућег артикулисања.
Овде, при разматрању узајамних односа оних одредбених
компоненти националног идентитета ваља имати у виду та
кође и могућност, да неко у генетичком смислу буде (бар по
основу етничког статуса једнога од родитеља) српског поре
кла, као што је то по очевој линији случај рецимо са Мила
ном Кангргом (сином Душана) или Руђером Бошковићем (од
оца Николе из Попова поља), али да себе лично не разуме
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као припадника српског народа, нити се изражава и пише
српским језиком. Такви интелектуалци делимично српског
порекла имају наравно слободу самоодређивања, тј. оста
вљен им је лични избор, да могу себе разумети као Србе или
не. Бошковић и Кангрга су онда ту слободу реализовали, и
они при том нису себе разумели нити одредили као припад
нике српског народа. Стога онда није ни упутно, класифико
вати их као српске филозофе, па се из  датих разлога тешко
може прихватити и класификовање Руђера Бошковића као
српског филозофа – какво је рецимо била подузела Ксенија
Атанасијевић (2006).  Највише што се у таквим случајевима
може изрећи, било би чињенички оправдано указивање на
присутност такође и српске компоненте са значајним уделом
у њиховом пореклу, као што би то иначе, како изгледа, веро
ватно могло важити и за чувеног аустријског филозофа и со
циолога, Ернста Топича (Topitsch) – изворно Топића.2 Они
се не могу једноставно сврставати у српске интелектуалце и
Србе, безупитно прикључивати српском нациoналном кор
пусу и српској филозофији, јер нам то наиме не допушта
конститутивни елемент (б) националног идентитета.
У ствари, с обзиром на однос компоненти (а) и (б) наци
оналног идентитета се може приметити следеће: Остајање
једино при (а) би могло бити схваћено као тек биолошкорасно схватање националности, док би инсистирање само
на (б) без уважавања (а), разрешено од истога, могло пред
стављати једно пуко конвенцион ално поимање и фиксира
ње националности. Последње онда не би важило једино у
случајевима национално мешовитог састава родитељског
пара. Или шире узевши, датости етнички у мањој или ве
ћој мери хетерогеног етничког састава породице, одгова
рајућег породичног стабла. Такође, могло би се сматрати,
да инсистирање на (б) које је би било садржајно различито
од (а), упркос могућим резервама, није нужно сасвим про
извољно, уколико су уједно убедљиво испуњене компонен
те (в) и (г). А особито, уколико се ради о досељеницима и
припадницима тзв. миграционих народа! У пракси су та
ко познати и специфични случајеви тзв. „националности
по избору”. То је једно (само)одређивање, за којим обич
но посежу управо досељеници, опредељујући се да преу
зму националност оне земље, у коју су се уселили – било
2 Премда Топичево порекло (по очевој линији) није довољно прецизно
утврђено, он је, како сам се могао обавестити код упућених аустријских
колега, у комуникацији са својим најближим сарадницима саопштавао
да његова породица потиче из једног негдашњег југословенског подруч
ја, „већински настањеног Србима”. Одатле се онда са извесном вероват
ноћом може закључити његово парц ијално српско фамилијарно порекло
(по наведеној линији).
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националност одговарајућег матичног, конститутивног
народа, или такозвану државну националност (Staatsna
tion).3 Тако, можда по укупности остварених домета највећи
филозоф ХХ столећа, Карл Р. Попер (Popper), премда јасно
јеврејског етничког порекла (унук Израел а Попера), себе
није разумевао као припадника јеврејског народа, већ као
Аустријанца (Wahlösterreicher), да би онда касније по осно
ву држављанства постао натурализовани Британац, сада већ
у смислу државне националности да би позних седамдесе
тих година изнова задобио и аустријско држављанство.) То
Поперово опредељење у смислу компоненте (б) јесте с об
зиром на базичну компоненту националности (а) било кон
венционално, али не и сасвим произвољно. Управо с обзи
ром на паралелну испуњеност компоненти (в) и (г), његове
личне интелектуалне узраслости у немачки језик, аустриј
ску културу и науку, и кроз њих изражене својствене садр
жаје. Такође имајући у виду онај јединствени миленијумски
усуд јеврејског народа као планетарних миграната, чији су
делови након интегрисања у усељеничке земље показива
ли склоност ка прихватању њихове (етничке или државне)
националности као свог даљег националног идентитета. –
Неки пут уз задржавање своје јудаистичке конфесије, други
пут пак и уз конвертовање у неку од конфесија свагдашње
усељеничке земље. Тако су се и Поперови родитељи, не и уз
здушно одобравање јеврејске заједнице у Бечу, тек неколико
година након њиховог венчања обављеног у синагоги, би
ли определили за прелазак у протестантство, сматрајући то
питањем грађанске пристојности. А сам је Попер, рођен и
крштен као протестант, вероватно једним делом баш у следу
овакве особене фамилијарне генезе, касније радо – ако не и
са извесном дозом цинизма – истицао хегеловско иронич
но одређење нације као скупа људи уједињених заједничком
заблудом у погледу њихове историје. Занимљиво је његово
лично објашњење властитог опредељења по питању нацио
налности, које је гласило овако:
„Ја сам јеврејског порекла, али ... се гнушам сваког облика
расизма и национализма; и ја никада нисам припадао јевреј
ској верској заједници. Стога не видим, на којој основи бих
себе могао сматрати Јеврејином”4.
У том објашњењу је најпре видљиво одбијање генетскоетничког чиниоца као подлоге при саморазумевању
3 У свету се често преплићу два значења појма nationality: оно у етнич
ком, и оно у државном смислу. Тако један те исти субјект може у првом
смислу бити Француз (или Италијан), а у другом Швајцарац.
4 Hacohen, M. H. (2000) Karl Popper – The Formative Years, 1902-1945,
Cambridge, р. 308.
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националне припадности, уз његово оспориво имплицит
но довођење у везу или чак поравнавање са „расизмом” (и
„национализмом”) – у маниру сличном Кангргином и уједно
истицање одсутности одговарајуће културолошке компонен
те, превасходно по конфесионалној основи (питање личног
партиципирања у традицији јудаизма), потребне за одгова
рајуће национално саморазумевање. Те две ставке Попер је
онда сматрао сасвим довољним за повлачење консеквенце
стриктне неприпадности јеврејској нацији, тј. за то, да себе
(унука Израел а Попера) не треба сматрати Јеврејином!
Овакви случајеви припадника миграционих народа, досе
љеника конвертита, посебно занимљивим за социјалнопсихолошко (али такође и индивидуално-психолошко) раз
матрање, не могу се међутим третирати као општи модел
за сагледавање питања националног идентитета, већ ипак
знатно пре као његов сасвим специфичан случај. Последњи
додуше баца одређено светло на својствену комплексност
датог питања, али не пружа уједно и обавезујућу матрицу за
његово решавање!
Све претходно изложене компоненте националног идентите
та се могу свести на три кључна аспекта:
1. Генетски аспект (питање порекла, рода, етничке
усидрености);
2. Персонално-децизионистички аспект (питање самора
зумевања, самоодређивања);
3. Културно-институционални аспект (питање контек
стуалне ситуираности и уклопљености у одређену нацио
налну културу).
Сва три аспекта се прожимају и преплићу у укупној консти
туцији очито вишедимензионалног феномена националног
идентитета! Најцеловитије је тај феномен конституисан код
датости усаглашеног, узајамно употпуњујућег надовезива
ња сва три аспекта. За његову базичну утемељеност је пак
довољно хармонизовано садејство (1) и (2). А само у изу
зетним, претходно назначеним случајевима, и такво садеј
ство (2) и (3). Тако се као Француз и француски филозоф
може изјаснити и неко, коме родитељи нису нужно Фран
цузи, уколико он рецимо долази из неке од франкофонских
земаља, своју мисао артикулише кроз специфични фран
цуски језички израз, себе разуме као саприпадног управо
француској култури, у њој је интелектуално стасао бивајући
интегрисан у француске академске установе, у свом делу се
надовезује на неке специфичне садржаје француске духов
ности и филозофије... Владимир Јанкелевич (Jankelevitch),
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премда руског (те једним делом и јеврејског) етничког по
рекла, се у склопу свог дугог деловања унутар француске
културе, писања на француском језику и деловања на ака
демској институцији Универзитета у Паризу такође оправ
дано класификује као француски филозоф. Са друге стране,
Лев Шестов, премда јеврејског порекла, по истом односу
се класификује као руски филозоф. Слично важи и за ис
такнутог савременог америчког филозофа Николаса Решера
(Rescher), који је јасно немачког етничког порекла, али је на
кон досељивања у САД у врло раном узрасту, у међувреме
ну постао натурализовани Американац. Неки пут се додуше
користе и двојне одреднице „француски филозоф руског по
рекла”, одн. „руски филозоф јеврејског порекла”, при чему
овакви амалгами остављају отвореном могућност, да се ак
ценат може стављати више на један, или више на други део
датих одредби. Оне евентуално могу да буду схваћене и као
атрибуисање својеврсне двоструке, двозначне национално
сти, тј. тзв. „раздељеног идентитета”.
На овом месту бих се присетио своједобне изјаве познатог
немачког социолога и цењеног политичког мислиоца Ралфа
Дарендорфа (Dahrendorf), дате након његовог дужег академ
ског и политичког ангажовања у Уједињеном краљевству,
да се наиме више не осећа као Немац! Уједно се међутим
није изјаснио ни као Енглез, Британац, већ је изгледа зау
зео пре једну космополитску позицију, доживљавајући себе
као грађанина света – што се иначе врло добро уклопило са
његовим личним општим либералистичким светоназором.
Овакви случајеви нам показују, да национални идентитет у
смислу садејства компоненти (а) и (б) може под дуготрајним
утицајем једне друге културе и исто тако другачијег живот
ног амбијента такође да избледи и да онда то упражњено
место у погледу националне самосвести може заузети или
космополитизам (Weltbürgertum), или пак неки други нацио
нални идентитет – евентуално у смислу државне национал
ности. То онда може бити случај код миграционих народа на
планетарном нивоу. Наравно, свеколика оваква индивидуал
на или групна варирања у погледу разумевања властитог
националног идентитета ће утолико бити природнија, пот
пуније утемељена, уколико је на разини компоненте (а) дат
случај партиципирања јединки више нација у укупном са
ставу свагдашње фамилије, дакле извесне етничке хетеро
гености унутар свагдашњег властитог породичног стабла.
На основу претходног, бива дакле јасном изражена свој
ствена комплексност феномена националног идентитета,
његова вишедимензионалност! То пак не значи и његову не
реалистичност, те могућу легитимност једног произвољног
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одређивања истог изјашњавања о националној припад
ности. У ствари, могло би се сматрати, да тек комбиновањем
елеменaтa (а) и (б) добијамо један довољан стартни темељ
за плаузибилно одређивање националног идентитета, осло
бођеног приговора конвенционалистичких произвољности.
Тај темељ се онда даље надограђује, комплетира путем (в).
То се евентуално, пре свега у случају интелектуалаца, може
заокружити још и кроз (г). Премда се при овом или оном по
јединачном изјашњавању у погледу националног идентите
та тежиште, акценат може стављати више на једне, мање на
друге, ипак би једно регуларно повезивање компоненти (а)
и (б) смело дакле представљати онај темељ, који у стандард
ном случају даје подлогу укупном националном идентитету!
(Изузимајући ту наравно претходно истакнуте случајеве
ентички хетерогеног састава фамилије, одн. етничке мешо
витости родитељског пара, као такође и особене случајеве
досељеника, тј. миграционих популација.) Када би пак то
повезивање заправо било регуларно? Одговор би могао да
гласи: онда када, без деловања извесних оправдавајућих
спољних утицаја (или евентуално и дуготрајнијих асимила
ционих притисака) било каквог облика у правцу прилаго
ђавања свагдашњој актуелној животној средини, изостану
девијације у смислу једног самовољног отклона од иначе
доказивог ентичког порекла, тј. компоненте (а) као антро
полошке константе. Конкретно, ако су некоме оба родите
ља Руси, и потиче из фамилије потпуно или убедљиво хо
могеног ентичког састава, онда се може најпре сматрати
нерегуларним да тај исти појединац себе разуме тако, као
да није Рус, већ неко други, субјект припадајући некој са
свим другој нацији. Напротив, под претходно дефинисаним
условима, регуларним би се опште узевши могло сматрати
једно конфирмативно надовезивање (б) на (а) као на једно
објективно упориште, уместо њиховог дивергирања. Нарав
но, изузимајући при том већ назначене особене случајеве,
код којих се (евентуалнo у извесној мери хетерогени етни
чки састав фамилије) активним присуством компоненти (в)
и (г) оправдава, тј. може легитимисати дивергенција компо
ненте (б) у односу на (а). Премда су позитивно-правне од
редбе великог броја земаља такве, да се девијације у назна
ченом смислу, тј. отклони од (а) путем (б) не само не санк
ционишу, него штавише третирају као питање признавања
права на слободно изјашњавање, изражавање свог личног
националног осећања, и слично. Назначена врста поступа
ња при одређивању властитог националног идентитета не
може се сматрати никаквим прекршајем, кажњивим делом,
попут нпр. лажног представљања. Што пак не значи, да смо
обавезни сматрати га увек, у свим случајевима и сасвим
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легитимним, или чак узорним – чак и онда, када претходно
утврђене могуће оправдавајуће околности нису дате!
Најзад, могући су и случајеви у иностранству, од српских
родитеља рођених интелектуалаца, који не владају српским
језиком и национално се не изјашњавају као Срби, а пружају
релеватне доприносе науци. У таквим случајевима се дати
аутори тешко још могу једнозначно сврставати у српску фи
лозофију у стриктном смислу те речи, али их се ипак мо
же наводити и спомињати као ауторе делимично, или евтл.
потпуно српског порекла.
Претходна разјашњења бих сматрао упутним такође с об
зиром на присутну праксу, да се свеколики аутори који су
неко време живели и стварали у Србији паушално квалифи
кују као српски филозофи, а њихове концепције као делови
српске филозофије. Стандарднијим бих напротив сматрао
третирање израза „српски” као националног предиката у
претходно назначеном, темељном смислу. Тиме наравно ни
је забрањено, да у оквирима укупне историје филозофије „у
Срба” (читај: међу Србима) буду помињани такође и поје
дини други и даљи аутори, који управо нису етнички Срби,
но чији су живот и дело неко време били везани за Србију,
стога, уз једно чисто контекстуалистичко разумевање из
раза „српски”. У последњем смислу би се дело Игора При
морца (као етничког Хрвата) из периода седамдесетих го
дина могло сматрати саприпадним српској филозофији, док
се укупно дело Гаје Петровића (као етничког Србина) може
сматрати саприпадним хрватској филозофији, при чему би
онда у датом склопу вероватно било примереније, користи
ти израз србијански, полазећи од имена средине, тј. саме др
жаве, те говорити о „србијанској филозофији”. Прво би ипак
могли сматрати примарним, а друго јасно секундарним мо
гућим приступом при разграничавању српске филозофије и
писању њене историје. Тиме уопште не желим рећи, да дру
ги приступ не би био легитиман, већ да њему пре припада је
дан статус изведеног, дервисаног него ли базичног, изворног
говора о „српској (односно „србијанској филозофији”).
У односу на наше полазно питање шта је то српска фило
зофија, сада можемо рећи, да под тим у изворном смислу
речи превасходно можемо сматрати оне филозофске концеп
ције, које стварају и заступају аутори, који су персонални
носиоц и српског националног идентитета у претходно об
јашњеном модусу. А то даље значи пре свега аутори, који у
односу на питање припадности том идентитету испуњавају
одредбе (а) и (б), уз могуће али не и безусловно обавезно
испуњавање такође одредбе (в) и (г), као м
 ање обавезујуће,
премда не и сасвим ирелевантне одредбе. Друга варијанта
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би у складу са претходно изложеним могла бити и та, да од
ређени аутори испуњавају одредбе (б) и (в), уз евентуално
испуњавање и додатне одредбе (г), али не, једнозначним на
чином, и одредбу (а). Најзад, остаје и она могућност чисто
контекстуалистичког разумевања националних предиката,
па тако и оног „српски” (или боље „србијански”), у изложе
ном смислу, које се међутим не може сматрати примарним и
меродавним, већ пре изведеним и секундарним.
Надам се, да сам претходним разматрањима у одређеној ме
ри допринео разјашњењу појмова национале (са)припадно
сти, те „српског филозофа”, односно „српске филозофије”.
Дата објашњења могу онда бити узета и као модел за одре
ђивање ширег појма српског интелектуалца, те послужити
и као подлога за обликовање појма српске духовности. Oна
најзад могу бити од значаја у односу на артикулисање са
моразумевања српских стваралаца уопште у ери мундија
лизације – с погледом и на будућност те даље перспективе
опстајања и развоја једног народа у његовом својственом
идентитету, родовско-етничкој и културној самосвојности.
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ГЕОГРАФИЈА И УМЕТНОСТ
СТУДИЈА О МЕТОДИ У ДЕЛУ
САШЕ БРАЈОВИЋ
Сажетак: Циљ рада је анализа феномена географије у делу Саше
Брајовић. Два основна постављена питања јесу да ли у студијама
београдске историчарке уметности посвећеним култу Богороди
це Марије у Боки Которској, превасходно у монографијама „Госпа
од Шкрпјела” (2000) и „У Богородичином врту” (2006), постоје
елементи који указују на присуство географије уметности (ши
рење и путање уметничких форми у простору, однос уметничких
центара и њихове периферије, правци кретања уметника, опис
уметничке топографије, доступност и природа материјала по
требних за уметничку обраду) и каква је логика географског дис
курса унутар наведеног историографског подухвата у односу на
до сада две главне утврђене теор ије (географски детерминизам и
географски посибилизам).
Кључне речи: Саша Брајовић, Бока Которска, географија
уметности, географски посибилизам

У делу историчара уметности налази се прећутан географ
ски дискурс. Он је као такав углавном остајао теоријски не
тематизован. Накнадно разматрање његовог присуства уну
тар поља историје уметности може убудуће да продуби сна
гу и ефикасност ове историјске дисциплине. Од Монтескјеа
(Montesquie u) до Видал де ла Блаша (Paul Vidal de La Blac
he), од географског детерминизма до географског посибили
зма, однос између географије и историје је трпео различите
промене кроз време.1 Мрежа тог односа није једноставна у
својој формацији, а оно што је извесно јесте да тај проблем
данас није изгубио на битности.
1 О пореклу и генези два основна правца у историји европске културногеографске мисли, детерминизма и посибилизма, погледати: Claval, P.
(1985) Causalité et géographie, Espace géographique 14, no. 2, р. 110-111.
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И не једино да географски феномен унутар историјског дис
курса често пролази невидљив, и последично могућности
које отвара сведене на минимум, одлази се дотле да се до
гађа оно што Ален Бејкер (Alan Baker) у делу Географија и
историја означава као „дисциплинарни апартхејд”2. Кори
стећи други сликовити израз, као што је „феуд”, али са истом
поруком, претходно је Милорад Васовић указао у коликој
мери су историја и географија „наслоњене једна на другу”
чињеницом да су „простор и време неодвојиви, да су се ве
лика друштвена збивања одвијала у одређеним временским
и просторним оквирима, носила њихова најбитнија обележ
ја а утискивала и своја у тај исти простор и у то исто време,
сразмерно снази и дужини трајања.”3 Дисциплина у којој се
међузависност географије и историје најјасније очитује је
сте несумњиво историјска географија, у оквиру које се из
глед одређеног географског простора даје у дијахронијској
перспективи, односно посматра у историјским односима и
његовим преображајима.4
Међусобно надопуњавање дискурса историје и географије
ипак није исто што и њихова безоблична измешаност, где
обе губе своју бит. Граница која се поставља између ове две
дисциплине колико нужна, толико је и апстрактна. Чистота
ка којој се стреми у њиховом раздвајању не може бити ап
солутна, јер постоји стварна изукрштаност што у погледу
предмета којима се баве, што у погледу термина којима се
служе. Историографија 20. и на почетку 21. века, или барем
један њен део, сведочи управо о одлучном напуштању нега
тивне традиције њиховог строгог одвајања и она све интен
зивније и нивелисанијим приступом укључује географску
проблематику у оквир својих истраживања.
Иако је још античке грчке ауторе занимала веза између
људских заједница и њиховог окружења, тек су, од епохе
ренесансе, европски писци модерног доба почели да посве
ћују већу пажњу питању природног амбијента и природних
услова. Сложеност проблема међузависности историјских
догађања и географског фактора кулминирала је током прве
половине 20. века и наставила је до данас да заокупља исто
ричаре и географе.5 На том трагу треба посматрати и дело

2 Baker, A. (2003) Geography and History: Bridging the Divide, Cambridge:
Cambridge University Press, р. 28.
3 Vasović, M. (1971) Istorija i geografija, Treći program: Radio Beograd 3, br.
2, str. 484–485.
4 Исто, стр. 497.
5 Божић, С. Предговор, у: Географија и историја: сусрети и прожимања
/ History and Geography: Meetings and Permeations, уредила Божић, С.
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Саше Брајовић.6 Пошто је историја уметности превасход
но историјска дисциплина, разматрање географске пробле
матике са њом у вези мора се начелно темељити на односу
историје и географије.
Због тога треба накнадно тематизовати и раслојити питање
географског дискурса код Саше Брајовић, да би се видело
каква је његова логика и какве су основе на којима се он за
снива. Конкретно, дакле, једна одређена група текстова бе
оградске историчарке уметности налаже такву врсту разма
трања. Штавише, промишљање односа између географије и
историје јесте један од магистралних праваца мисли Саше
Брајовић. Према томе, основно питање ће бити да ли се у
оквиру њених студија посвећених култу Богородице Марије
у Боки Которској једино ради о одлучујућем присуству ге
ографског дискурса унутар историјског или можда у њима
постоји и назнака за конституцију географије уметности.
Саша Брајовић одмах на почетку студије У Богородичином
врту, свог главног дела посвећеног наведеној тематици, на
месту где образлаже методолошка полазишта експлицитно
наводи да је њен циљ историзација феномена уметности и
смештање матeријала унутар одређеног „историјског окви
ра”7. Ипак, зацртани правац није искључио остале, напро
тив. Он остаје главни, али – како ауторка одмах потом на
води – при томе су примењивани и „резултати различитих
сродних наука и дисциплина”. У наставку је наведена ан
тропологија, али оно што је посебно интересантно јесте да
на том месту није изричито наведена и географија.
У сваком случају, Саши Брајовић је подједнако стало да ње
на анализа због прецизности и аналитичности проучавања,
колико год је то могуће, буде ограничена и територијално и
хронолошки. Географски оквир њеног истраживања је Бока

(2014), Београд: Географски институт „Јован Цвијић” САНУ/ Институт
за новију историју Србије / Институт за славистику РАН, стр. 17–18.
6 Саша Брајовић, професорка Филозофског факултета Универзитета у
Београду, до сада је посветила већи број значајних студија проучава
њу историје визуелних уметности и културе Боке Которске у доба ране
модерне и укупно је својим досадашњим радом битно допринела истра
живању културне историје јужног дела источне обале Јадрана. У оквиру
наведене групе текстова налази се језгро поставки Саше Брајовић у ве
зи са феноменом релације између географског контекста и друштвених
формација, пре свега у монографијама: Gospa od Škrpjela: marijanski ci
klus slika (2000); и у: U Bogorodičinom vrtu. Bogorodica i Boka Kotorska:
barokna pobožnost zapadnog hrišćanstva (2006).
7 Brajović, S. (2006) U Bogorodičinom vrtu. Bogorodica i Boka Kotorska: ba
rokna pobožnost zapadnog hrišćanstva, Beograd: Plato, str. 11.
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Которска, а историјски превасходно епоха барока.8 Упркос
томе што полази од историје као постављеног предметнометодског оквира из кога делује, одмах се уочава да је у од
носу на назначену тему немогуће избећи географску пробле
матику. Већ чистим увидом у сакралну топографију Залива
и њеним описом постаје сасвим евидентна следећа чињени
ца: „Облик Боке детерминисао је њену целокупну сакралну
структуру.”9 Према томе, иако се примарно ради о историо
графској перспективи, постављени предмет недвосмислено
захтева узимање у обзир географског проблема. Међутим,
то „узимање у обзир” не значи да он добија тек небитно ме
сто. Управо супротно, проблем географије је неодвојив од
поменутог предмета, јер је уписан у њега.
У чланку „Култ Богородице као фокус сакралне топографи
је града Пераста и Бококоторског залива”, објављеном на
кон монографије У Богородичином врту, потврђена је теза о
неразлучивости развоја назначеног конкретног историјског
процеса од особеног географског амбијента у коме је спро
вођен.10 У њему је изнова извршена реконструкција настан
ка и обликовања пројекта претварања једног особеног гео
графског простора у засебан културни ентитет. На почетку
тог чланка дат је опис структуре и изгледа Залива и указано
је на његову „сценичну лепоту”. При томе је истакнуто да је
његова природа нудила „одговарајућу реторичку основу” за
реализацију идеје о Богородичином краљевству. Након овог
почетног момента у коме је оцртана геореторика сценогра
фије Боке Которске, која је омогућила и обезбедила план
остваривања наведене замисли, у другом кораку, дакле, на
ведено је да се Бока, подупрта „врлином своје структуре”,
у интервалу између краја 14. и 18. века заслугом својих
житеља поступно али одлучно конституисала као Богоро
дичин врт на земљи: „Изванредна морфологија Залива чи
нила се идеално подесном за циљ стварања Богородичиног
земаљског врта.”11

8 У монографији Gospa od Škrpjela употребљена је синтагма „барокна
Бока”, чиме је кроз уланчавање географске и историјске терминологије
на ефектан начин означена јединствена геоисторијска целина као цен
трални предмет истраживања. Погледати: Brajović, S. (2000) Gospa od
Škrpjela: marijanski ciklus slika, Perast: Gospa od Škrpjela, str. 6. и 21.
9 Brajović S. U Bogorodičinom vrtu, str. 58.
10 Brajović, S. (2013) The Cult of the Virgin as the Focus of Sacral Topography
of the City of Perast and the Bay of Kotor, у: Простори памћења / Spaces of
Memory, Кадијевић, А. и Попадић, М. (ур.), том 1, Београд: Филозофски
факултет, стр. 53–62, нарочито стр. 53–54, 56.
11 Исто, стр. 56.
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Јединственост географског простора Боке Которске као бит
ног чиниоца за развој и изградњу мреже маријанских обје
ката унутар њега потом је изнова апострофирана у чланку
„Маријанска побожност као верски и обједињавајући си
стем у Бококоторском заливу у раномодерном периоду”.12
Деловањем уметника, од скулптора до архитеката, тих „не
мих теолога” (theologi mutoli) који су стварали и подизали
објекте посвећене маријанском култу, на крају се изменио и
укупан физички изглед Залива.
Присуство и логика географског дискурса код Саше Брајо
вић ће ускоро бити детаљније испитивани, али да ли се уну
тар њеног дела може говорити и о географији уметности?
Питање је у томе да ли се тек ради о присуству географског
дискурса унутар историјског или се заправо код ње јављају
и обриси ове дисциплине. Оно што се може рећи јесте да
у делу Саше Брајовић постоји назнака за конституцију ге
ографије уметности. Накнадном реактивацијом одређених
слојева текстова беог радске историчарке уметности оцрта
вање основа ове дисциплине у њима изгледа обећавајуће.
Међутим, још се не може рећи да се ту ради о географији
уметности као једној изграђеној и аутономној дисципли
ни, али се њени предмети и метода проналазе на битним
местима.
Један од основних и најбитнијих предмета географије умет
ности јесте феномен ширења и кретања уметничких форми
у простору. Саша Брајовић промишља овај проблем барем у
два момента. Најпре када истражује могући узор за програм
сликарства Госпе од Шкрпјела, где тврди да је њен мецена
Андрија Змајевић донео ликовне предлошке за њега из Ри
ма.13 Такви предлошци су се – наглашава ауторка – прено
сили из овог града „целом Европом”. Други моменат је онај
где трага за пореклом модела који је послужио за сликање
иконе Госпе од Шкрпјела. Њен закључак је да је у питању
грчки извор.14 Модел икона у стилу alla greca ширио се од
истока ка западу, то јест „бројне копије биле су разношене
по црквама Византије, Русије, Италије, Србије...” и окол
ност да је овакав тип иконе настао половином 15. века у
Боки уопште не треба да чуди.

12 Brajović, S. (2015) Marian Piety as Devotional and Integrative System in
the Bay of Kotor in the Early Modern Period, in: Beyond the Adriatic Sea: A
Plurality of Identities and Floating Borders in Visual Culture, ed. Brajović,
S. Novi Sad: Mediterran Publishing, р. 126–128.
13 Brajović, S. Gospa od Škrpjela, str. 137–138.
14 Brajović, S. U Bogorodičinom vrtu, str. 186–187.
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У вези са претходним разматрањем јесте и следећи пред
мет, а то је однос између уметничких центара и њихове пе
риферије. Саши Брајовић је стало да истакне значај који су
имали „велики центри европске уметности” за остатак кон
тинента. За уметност Боке Которске барокне епохе, то су би
ли Венеција и Рим. Како је овај залив припадао „граничним
подручјима” њиховог утицаја, уметник који је ту радио мо
рао је да буде „од изворишта уметности изолован”15. Та си
туац
 ија се рефлектовала на различите начине. Удаљеност од
одређеног уметничког извора значила је у извесном смислу
слабљење снаге уметничког израза, или барем његово ме
њање.
Оно што такође чини предмет ове дисциплине јесте марки
рање правца кретања уметникā. Према томе, њена тема није
једино ширење уметничких форми у простору, него и праће
ње физичког кретања уметника који мењају своју средину и
са собом доносе и односе различите идеје. Промена њиховог
пребивалишта могла је да има различите разлоге, попут на
руџбина на другим местима или стицања уметничког знања
и овладавања техником. Као пример одласка из Боке Саша
Брајовић наводи да је сликар Ловро Добричевић због обра
зовања боравио одређено време у Венецији.16 Као пример
доласка у Боку истиче скулптора Франческа Пенса Кабјанку
(Francesco Penso Cabianca) који је, сада обрнуто, али истом
трасом, из Венеције дошао у Котор, радио извесно време у
овом граду и израђивао дела остављајући важан траг.17
Следећи присутни елеменат географско-уметничког про
мишљања јесте опис уметничке топографије. Топографски
опис као такав више ставља акценат на територијално него
на хронолошко јединство одређене групе уметничких обје
ката. У случају постављеног предмета истраживања који је
превасходно сакралне природе, Саша Брајовић са разлогом
уочава да је пре свега улога Богородичиних цркава и икона
била „пресудна у формирању сакралне топографије градо
ва и насеља Боке, као и Залива у целини”18. Од улаза у Бо
ку Которску и цркве Св. Марије од Жањица на Мамули, па
све до Госпе од Милости на истоименом острву, налазе се
распоређена маријанска светилишта и то на најзначајнијим
и најлепшим стратешким тачкама Залива. Треба додати да
15 Brajović, S. Gospa od Škrpjela, str. 146.
16 Brajović, S. U Bogorodičinom vrtu, str. 186.
17 Исто, стр. 168–169.
18 Исто, стр. 58. Погледати и: Brajović, S., The Cult of the Virgin as the Focus
of Sacral Topography of the City of Perast and the Bay of Kotor, р. 56. и:
Brajović, S. Marian Piety as Devotional and Integrative System in the Bay of
Kotor in the Early Modern Period, р. 128.
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су у књизи У Богородичином врту приложене географске
карте са облеженим најважнијим маријанским храмовима,
сликама и скулптурама на датом простору.
У односу на подручје физичке географије, један од предмета
географије уметности јесте и проблем материјала потребног
за израду уметничких дела. Интерес се тиче његове доступ
ности и транспорта. Ту се узима у обзир геолошка структура
тла у његовој погодности за експлоатацију материјала који
служи за уметничку обраду.19 Саша Брајовић у својим тек
стовима третира и овај предмет, и то када наглашава да је за
израду фасада градских кућа Пераста коришћен мермер са
острва Врник код Корчуле20, или да је олтар у цркви Госпа
од Шкрпјела направљен од мермера из Караре у Тоскани.21
Ако у делу Саше Брајовић постоје основе за конституцију
географије уметности, и ако, шире говорећи, њено истражи
вање нужно мора да садржи наглашено присуство географ
ске проблематике, треба одредити каква је суштински при
рода географског дискурса у оквиру њене мисли. Пре свега,
њену позицију треба упоредити са једном чврсто утврђеном
теоријом везаном за ову тему.
Географски детерминизам је теорија која човеку даје пасив
но место у односу на обликовање властитих творевина. Сре
диште је премештено на деловање тзв. „спољашњих сила”,
које у знатној мери условљавају начин његовог битисања.
Оне су често јаче од човекове унутрашње могућности да
потчини себи затечене географске датости у којима се на
лази. Оно што он првенствено може да ради јесте да им се
последично покорава. Одрицање активне улоге човеку није
ништа друго него истицање битности земље (било терена,
било поднебља), која пресудно одређује живот различитих
друштвених заједница у његовим облицима.
Парадигматична формулација тог начела налази се код Мон
тескјеа у делу О духу закона. У овој књизи, која је толико
утицала на интелектуални развој Европе од 18. века до да
нас, изричито се тврди да оно што одлучно одређује приро
ду људских заједница јесу „физички узроци” (causes physi
ques). Од свих њих најснажнији утицај има поднебље (cli
mat). Већ је знаковита чињеница да је феномену поднебља
посвећен значајан простор књиге (од XIV до XIX поглавља).
19 О битности уочавања односа између камена и материјалних израза ци
вилизације (као што су уметничка дела) на разматраном простору погле
дати: Vidal de la Blache, P. (1922) Principes de géographie humain e, Paris:
Armand Colin, pр. 154–159.
20 Brajović, S. Gospa od Škrpjela, str. 23. и 51.
21 Упоредити: Исто, стр. 57. и Brajović, S. U Bogorodičinom vrtu, str. 229.
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Међутим, поред првих, постоје и „морални узроци” (causes
morales), као што су вера, облик власти, навике и обичаји, и
они треба да пониште или барем ублаже њихове последи
це. Иако немају подједнаку учинковитост, у међусобној ис
преплетаности они творе оно што Монтескје назива „општи
дух” одређене заједнице.22
Теорија географског детерминизма, у специфичном облику
јасно оцртана код Монтескјеа, долазиће постепено у кризу
и један правац географске мисли која се бави овом пробле
матиком, géographie humaine, почетком 20. века потпуно ће
је одбацити. Други правац ће, напротив, у приближно исто
време наставити да је следи, а ради се о Anthropogeog raphie.
Детерминистичка теорија, коју су, на трагу Карла Ритера
(Carl Ritter), заступали представници Anthropogeographie,
попут Фридриха Рацела (Fried rich Ratzel), наишла је на
радикалну критику заступника теза géographie humaine.23
Лисјен Февр (Lucien Febvre) је, полазећи од ставова Пола
Видала де ла Блаша, устао против начела механицизма и
логике природне законитости, који су карактерисали антро
погеографски приступ проблему односа између историјских
процеса и природног амбијента њиховог одвијања. Уместо
једностраног утицаја географских „тихих снага”, који би
у духу фатализма, односно апсолутизовањем географског
фактора, природа вршила над човековом судбином, предло
жен је модел који се заснива на реципрочном односу између
човека и његове природне средине. Према томе, код заступ
ника оваквог теоријског мишљења напуштена је метода ан
тропогеографије по којој се одређени географски фактори,
као што је тле, посматрају као „занавек створене константе
које готово да не подлежу реципрочности дејства и не мења
ју свој изглед или улогу према развитку самог друштва”.24
Управо због трајности и утицајности теорије детерминизма
поводом односа између историјских збивања и географског
фактора, требало би, дакле, видети у каквој релацији са ње
ним полазиштима стоје разматрања беог радске историчарке
уметности.
Оно што одваја Сашу Брајовић од приступа Монтескјеа, и
генерално тог правца мишљења, јесте то што она у односу
географије и историје не тежи да се ослања на опште за
коне и начела. Уместо тога, она се, напротив, фокусира на
22 Monteskje (1989) O duhu zakona, tom I, prev. Mimica, A. Beograd: Filip
Višnjić, str. 331.
23 Samardžić, R. (1971) Istorija i prirodna sredina, Treći program br. 2, Beograd:
RTS Radio Beograd 3, str. 478–482.
24 Исто, стр. 478.
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описивање феномена посебног и јединственог случаја. То
је битна разлика. Исто тако, теорија географског детерми
низма је она која се примењује на велике просторе, као што
су читави делови континената и огромне области. Међутим,
предмет интересовања беог радске историчарке уметности је
једно конкретно место и не толико физички велики простор.
Саша Брајовић посматра одређени историјски феномен на
једном посебном географском месту, то јест једну конкрет
ну геоисторијску целину. Однос између географије и исто
рије, и последично историје уметности, може, према томе,
да се посматра на другачији начин. Њега је врло прецизно
формулисао Томас ДаКоста Кауфман (Thomas DaCosta Ka
ufmann) у делу Ка географији уметности:
„Географска разматрања уметности не морају нужно да
производе опште законе или начела. [...] Пре него да те
же ка општим законима, она могу да се баве посебним
случајевима.”25
Оно што није упитно јесте увидети да се човек не може по
сматрати одвојено од географских датости са којима је на зе
мљи суочен. Оно што је упитно јесте какав је однос између
њих. Ако се он не може негирати, требало би преиспитати
каква је заправо његова природа у делу Саше Брајовић. За
то је потребно прочитати још једном за ту тему одлучујућа
места на којима се она бави овим проблемом.
С обзиром да у постављеној релацији између човека и њего
вог географског окружења постоји однос интеракције, а не
једностраног утицаја било које стране, не може се уопште
говорити о бесконачној слободи коју човек има да оствари
своје замисли, губећи из вида околност од које полази и у
којој хоће да се изрази, то јест препреке или погодности са
којима се активно суочава. Такође, не ради се ни о чистој
немогућности, где му, овог пута услед његове пасивности,
једино остаје да трпи последице окружења у којем се на
лази, потчињавајући му се, без начина да одговори на то
стање. Прецртана је искључивост и једног и другог стајали
шта. Управо инсистирање и на делатности човека и, у исти
мах, на околности у којој он делује чини бит географског
промишљања Саше Брајовић.
„Желела сам да је [Боку Которску] прикажем као целину ко
ју је обликовала посвећеност Богородици, али која је, исто
времено, својом морфолошком структуром и јединственом

25 DaCosta Kaufmann, T. (2004) Toward a Geography of Art, Chicago: The
University of Chicago Press, р. 351.
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лепотом тој вери и љубави дала посебност.”26 (курзив
М. Ћ.)
У наведеном одељку битно је шта је стављено на прво ме
сто. У њему је прво истакнута активност субјекта, а то је
његова „посвећеност” Богородици Марији. После тога је на
ведена географска структура Залива која је својим обликом
послужила као идеална за реализацију такв ог плана. Међу
тим, прилог „истовремено” указује да се ту ради о извесној
дијалектици и да заправо постоји интеракција у оба смера.
Лепота и форма Боке уједно доприносе остваривању одре
ђене теолошко-политичке идеје. Заправо, ту постоји игра
међусобног надопуњавања.
Проблем је заправо у питању да ли се однос између човека и
његове географске околности заснива на моделу узрок – по
следица. Према таквој логици, географска околност би била
узрок, а понашање човека његова последица. Питање је да
ли се уопште та релација заснива на начелу каузалности или
се ради о другој врсти односа. Прочитајмо још једно одлу
чујуће место где Саша Брајовић, са тим проблемом у вези,
износи своје мишљење:
„Формирање Боке као метафоре Богородичиног краљевства
био је заједнички наум и посланство генерација учених и
далековидих људи који су припадали хуманистичким кру
говима, Католичкој цркви, религиозним редовима, лаичким
конгрегацијама, поморским удружењима. Све је то више
струко подржавала морфолошка структура Залива.”27
(курзив М. Ћ.)
И у овом цитату уочава се исти модел као у претходно на
веденом, чак и непосредније изражен. Идентичан моменат
је стављен у први план, а то је деловање човека и тек онда,
као допуна тој активности, иако не мање битна, географска
средина у оквиру које се остварују замишљени циљеви. Као
што видимо у оба случаја, географија Бококоторског за
лива ништа не детерминише, она једноставно „подржава”
одређени пројекат.
Маријин врт на земљи, према томе, изградила је „посве
ћеност Богородици”, то јест „наум и посланство” одређе
них друштвених кругова. Тек на другом месту, напомиње
се структура Боке у њеној лепоти и специфичности. У оба
одељка мисао се структурише на овакав начин и оваквим ре
доследом. Како тврди Саша Брајовић, поменута идеја делом

26 Brajović, S. U Bogorodičinom vrtu, str. 7.
27 Исто, стр. 52.

142

МИЛОШ ЋИПРАНИЋ
јесте проистекла „из природне предиспозиције Залива.”28
Другим делом ипак није, а он јесте главни. У лепоти Боке
и њеној географској јединствености није уписана никакв а
предодређеност да постане Маријин врт на земљи. У пи
тању је једна могућност која је историјски реализована и
ништа друго. Та идеја није морала нужно бити остварена.
Промишљања Саше Брајовић улазе у теорију географског
посибилизима. Њене анализе се заснивају на моделу под
стицај – одговор (challenge – response). Теорију које се при
држава ова ауторка Лисјен Февр је истакао и изложио у свом
географском уводу у историју:
„Нужности, нигде. Могућности, свуда. А човек, господар
могућности, одлучује о њиховом искоришћавању: то га ста
вља, према томе, у први план неопходним преокретом: чо
век, а не више земља, ни утицаји поднебља, ни одређујући
услови места.”29
Лепота, облик и клима Залива представљају изазов за про
јекат његовог претварања у Маријин врт на земљи.30 Заиста,
на два за ову проблематику кључна наведена места, извесно
је да Саша Брајовић не следи узрочно-последични прин
цип (cause – effet) при проматрању постављеног проблема.
„Формирању” Боке Которске као Богородичиног врта на зе
мљи придонела је њена „морфолошка структура”. То да се
она „обликује” у такав духовни ентитет „подржала” је гео
графска структура Залива. То је граница до које се може ићи.

28 Исто, стр. 56.
29 Febvre, L. (1922) La Terre et l’evolution humain e: introduction géographi
que à l’histoire, Paris: La Renaissance du livre, р. 284.
30 Мирко Грчић везује теор ију посибилизма за антропоцентрички и хума
нистички приступ у науци. Истина, овакво виђење је оправдано с обзи
ром на то да географија није стриктно ни природна ни друштвена наука.
Такав приступ нарочито треба уважити када се као средишњи предмет
узме проблем односа између човека и географске средине, јер је из такве
позиције немогуће занемарити могућности првог у име принципа при
родне каузалности. Погледати: Грчић, М. (2011) Гносеолошки модели
географског проучавања односа природе и друштва, Гласник Географ
ског друштва Србије 91, бр. 1, стр. 10–11.
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Abstract
The aim of this paper is to analyse the phenomenon of geography in
the works of Saša Brajović. Two parallel issues discussed in the paper
are 1) whether in the group of texts dedicated to the cult of Virgin Mary
in the Bay of Kotor by an art historian from Belgrade, notably in the
monographies Our Lady of the Rocks (2000) and In Mary’s Garden
(2006), there are elements which point to the presence of a geography
of art (dissemination and trajectories of art forms in space, relation
between art centres and art peripheries, directions of artists movements,
description of artistic topography, availability and nature of materials
necessary for art production) and 2) what is the logic of the geographical
discourse in the aforementioned historiographical undertaking relating
to the two main established theories so far (geographical determinism
and geographical possibilism).
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КУЛТУРА ИСХРАНЕ КАО
ОСНОВА ФРАЗЕОЛОШКОГ
ИЗРАЖАВАЊА
СРПСКОГ, ФРАНЦУСКОГ И
ИТАЛИЈАНСКОГ НАРОДА
Сажетак: Култура исхране не обухвата само начине спремања је
ла и прехрамбене навике једног народа, него одражава културо
лошке вредности човека и обликује цивилизацијске и историјске
токове. Будући да су језик и култура у непрекидној интеракцији,
те да су фраземи језичке јединице којима се изражавају различити
културни садржаји и реконструише слика духа и културе једног
народа, очекивано је да храна, која представља неизос таван еле
мент човекове ванјезичке стварности, служи и као извор за фра
зеолошко изражавање. Предмет овог рада су фраземи српског,
француског и италијанског језика који садрже кулинарску компо
ненту (нпр. срп. каша; фр. brioche; ит. maccheroni). Циљ истра
живања је да установимо везу између језика и културе, односно да
утврдимо на који начин национална култура утиче на формирање
позадинске слике одабраних фразема три језика.
Кључне речи: храна, фраземи, национ ална култура, српски језик,
француски језик, италијански језик
Реци ми шта једеш и рећи ћу ти ко си.
Жан Антелм Брија-Саварен
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Увод
Култура исхране условљена је историјским и друштвеним
контекстима и културним утицајима. Ипак, треба имати на
уму да она не обухвата само начине спремања јела и пре
храмбене навике једног народа, него одражава културоло
шке вредности човека, обликује цивилизацијске токове и
представља незаобилазан део живота сваког појединца. Зна
ња која се односе на исхрану и припрему хране чине део
нематеријалног културног наслеђа једне заједнице.
Предмет нашег истраживања су српски, француски и ита
лијански фраземи који садрже кулинарску терминологију
(лексеме које означавају намирнице, јела и различите пре
храмбене производе (нпр. грожђе, каша, сир, хлеб, бриош)).
Грађа овог рада, која је ексцерпирана из више једнојезич
них и двојезичних општих и фразеолошких речника три
посматрана језика, чини део ширег корпуса, али смо се у
овом раду ограничили на одређени број примера који иска
зују специфичности националних култура и на најбољи на
чин приказују сличности и разлике у начину фразеолошког
изражавања говорника три посматрана језика.
У овом раду под фраземом подразумевамо устаљене језич
ке јединице стабилне структуре које се састоје од најмање
две речи и имају јединствено и стабилно значење које се не
може извести из значења сваке речи понаособ.
Циљ истраживања је да установимо везу између језика и
културе, односно да утврдимо на који начин национална
култура утиче на формирање позадинске слике одабраних
фразема три језика. Анализом одабраних културолошки
обележених фразема истражићемо језичку слику света го
ворника ових језика и утврдити у којој мери се под утицајем
националних култура фразеолошко изражавање три наро
да разликује, а у којој мери говорници посматраних језика
имају сличан поглед на свет.

Језик као преносилац културних садржаја
Човек путем језика исказује своја искуства и осликава свет
који га окружује. Како Бугарски истиче,1 jезик не пред
ставља изоловану појаву, одвојену од културе и друштва
које се њиме служи. Култура у великој мери обликује на
чин изражавања, те језик не треба схватати само као сред
ство за комуникацију, него и као механизам за исказивање
културолошких знања народа који га употребљава.
1 Bugarski, R. (2005) Jezik i kultura, Beograd: Biblioteka XX vek, str. 17.
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Један од кључних појмова у когнитивној лингвистици и лин
гвокултурологији – језичка слика света произлази управо из
односа језика и културе који су у сталном контакту. Језичка
слика света одражава поглед на свет и начин размишљања
народа и представља резултат уопштавања личних и груп
них искустава. Језичким средствима реконструише се слика
спољног света, односно слика духа и културе једног народа.
Сваки језик садржи специфичности конкретне културе и на
свој начин рашчлањава свет,2 те говорници различитих јези
ка могу да имају сопствену слику света која се разликује од
стварности.3
Из тог разлога лингвокултуролози проучавају фраземе, пој
мовне метафоре, обичаје, еталоне, који припадају једној или
већем броју култура како би дошли до целовите слике о да
тој култури, односно културама. Будући да фраземи носе у
себи богату културно-специфичну информацију фразеоло
гија представља важан извор за реконструкцију језичке сли
ке света и у великој мери указује на повезаност културе и
језика, јер, како Финк истиче,4 не представља само лингви
стичку, него и културолошки многослојну дисциплину која
може да се посматра из више углова.
Фраземи настају из потребе да се знања и искуства преточе
у језик на сликовит начин. Ове језичке јединице предста
вљају стабилну везу речи која је устаљена дугом употребом,
те будући да се преносе из генерације у генерацију чине део
специфичног наслеђа једне заједнице.

Гастрономија као основа
фразеолошког изражавања
Различита знања и искуства везана су за храну и кување с
обзиром на то да храна представља неизоставан елемент
човекове ванјезичке стварности. Међутим, иако се култура
исхране развила из човекове потребе да једе како би опстао,
храна не представља важан део човековог искуства само
због тога што нам је потребна да бисмо преживели, него и
због тога што помоћу хране доживљавамо везу између те
ла и природе, живота (опстанка) и смрти (живих бића, као
што су биљке или животиње), цветања и труљења (храна
2 Драгићевић, Р. (2010) Вербалне асоцијације кроз српски језик и култу
ру, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије (Београд:
Чигоја штампа), стр. 12.
3 Поповић, Љ. (2008) Језичка слика стварности: когнитивни аспект
контрастивне анализе, Београд: Филолошки факултет, стр. 27.
4 Fink-Arsovski, Ž. (2002) Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra,
Zagreb: Filozofski fakultet, str. 6.
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може да ужегне, што нас подсећа на застрашујући призор
телесног пропадања), моћи и слабости („моћни” једу бољу
храну од „немоћних”) итд.5
Осим тога, кроз начин исхране и заступљеност одређених
намирница огледају се специфичности датог друштва и кул
туре, односно обичаји и навике народа, а култура исхране
и склоност ка одређеним врстама хране представљају не
ке од карактеристика по којима се разликују поједини на
роди. Сходно томе, гастрономија представља важан извор
фразеологије, јер фраземи који садрже кулинарску компо
ненту у великој мери одражавају културолошке особености
језичких заједница, те су изузетно погодни за контрастивна
и компаративна изучавања језика, односно за проучавања
лингвокултуролошких сличности и разлика.6

Анализа грађе
Одабране фраземе груписали смо на основу начина на ко
ји је национална култура утицала на њихову мотивацију.
Издвојили смо фраземе мотивисане народним обичајима,
искуством и навикама народа, фраземе мотивисане раз
личитим веровањима и причама, као и фраземе који су
културолошки обојени књижевним дискурсом.
Будући да контрастивна анализа фразема треба да обједини
не само унутарјезичке и међујезичке аспекте, него и међу
културолошке аспекте,7 анализом позадинске слике фразе
ма стекли смо детаљан увид у сличности и разлике у ме
тафоричком начину размишљања ова три народа који се
одражава у фразеологији.
Уз фраземе смо наводили њихово фразеолошко значење, док
смо уз француске и италијанске фраземе који немају лек
сички и семантички еквивалент у српском језику наводили
дослован превод како би се видело из којих компонената се
ти фраземи састоје са циљем да се лакше објасни начин на
који су мотивисани.

5 Korthals, M. (2009) Food as a Source and Target of Metaphors: Inclusion and
Exclusion of Foodstuffs and Persons through Metaphors, Configurations, no.
16, The Johns Hopkins University, Press and the Society for Literature and
Science, p. 81.
6 Марчета, Ј. (2016) Кулинарска терминологија у француској, италијан
ској и српској фразеологији, докторска дисертација, Филозофски факул
тет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, стр. 6, 7, 44.
7 Prćić, T. (2011) Engleski u srpskom, Novi Sad: Filozofski fakultet,
str. 165, 170.
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Утицај национ алне културе на
формирање фразеолошког изражавања
Национална култура обухвата веровања, вредности и ми
шљења која су заједничка за чланове једне заједнице. Ови
обрасци обликују начин на који припадници истог друштва
схватају свет око себе и како се у њему понашају. Сходно
томе, фраземи који су мотивисани културолошки обележе
ним метафорама исказују обичаје, навике и специфичности
народа у којем су настали. Будући да је због националнокултурних обележја преношење оваквих фразема у други је
зик отежано, већина фразема нашег корпуса који су настали
под утицајем националне културе нема лексички и семан
тички еквивалент у друга два посматрана језика.

Фраземи мотивисани народним обичајима,
искуством и навикама народа
Срби употребљавају фразем спремити, закувати, скувати,
замутити коме кашу и фразем спремити, замесити коме
колач у значењу ’приредити коме неугодност’, ’изазвати не
угодну ситуац
 ију’. Ови фраземи немају лексички и семан
тички еквивалент у француском нити у италијанском језику
будући да је њихова позадинска слика мотивисана синтаг
мом чије је конкретно значење у вези са српским народним
обредним обичајима. Каша је у прошлости словенских на
рода имала посебно обредно значење и била обавезан део
свечаности, док лексема колач у српском језику може да
означава култни хлеб који се пече за одређене празнике,
обреде и друге прилике.8 У Србији се ова два јела спрема
ју за даћу на дан сахране покојника, те се у овим фраземи
ма повезују са нечим што је лоше будући да проистиче из
неповољне ситуац
 ије за онога коме је намењен.9
Говорници српског језика фраземом чекати лимун описују
неодл учну особу, односно особу која оклева. Иако је могу
ће да је кисео укус лимуна због којег се човек не усуђује
да га узме утицао на позадинску слику овог фразема, треба
узети у обзир и улогу лимуна у традиционалним српским
свадбеним обичајима. Наиме, народни обичај је да просио
ци поклоне невести лимун приликом просидбе, а ова воћка

8 Речник српскохрватскога књижевног језика, I-VI (1967-1976; друго
фототипско издање 1990), Нови Сад, Загреб: Матица Српска, Матица
Хрватска. стр. 779.
9 Мршевић-Радовић, Д. (1987) Фразеолошке глаголско-именичке син
тагме у савременом српскохрватском језику, Београд: Филолошки
факултет, стр. 108, 112, 113.
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служи и као позив у сватове,10 те кад неко чека лимун то зна
чи да чека позив и да оклева док тај позив не стигне. С дру
ге стране, иако се јабука употребљава као поклон у многим
традиционалним свадбеним обичајима у Србији11 фраземи
мотивисани на овај начин (нпр. примити, узети јабуку; ба
цити јабуку) ретко се употребљавају у савременом српском
језику.
Плод дрена се у српском народу употребљава против разних
болести, а дрен се сматра оличењем здравља, те је обичај
да се за Божић у чесницу стави гранчица дрена намењена
да ономе коме падне у део предскаже здравље и срећу.12
Сходно томе, српски фразем бити здрав као дрен упућује на
особу која је здрава и снажна.
Позадинска слика српског фразема бити на белом хлебу мо
тивисана је обичајем да се осуђеницима на смрт пре погу
бљења даје бели хлеб који је у XIX веку сматран за најбољу
храну. Овај фразем се првобитно употребљавао у значењу
’очекивати извршење смртне казне након изрицања пресу
де’, док у савременом српском језику има апстрактније зна
чење – ’очекивати са стрепњом разрешење чега’.13 С друге
стране, у позадини фразема иде као пасуљ на Божић (’не
пристајати, не одговарати нечему’) проналазимо обичај да
се за Божић у Србији не једе обична храна попут пасуља,
него цењенија храна као што је месо или бели хлеб.
Говорници српског језика упоребљавају фразем покупи
ти, побрати кајмак у значењу ’узети најбољи део нечега’.
Истоветни фразем не проналазимо у француском и итали
јанском језику будући да је кајмак један од најпознатијих
српских специјалитета који се употребљава при спремању
традиционалних јела. Ово јело добија се одвајањем, ску
пљањем и сољењем горњег, најмаснијег слоја прокуваног
и охлађеног млека. Сходно томе, најбољи део нечега се у
српском фразему поистовећује са најгушћим и најмаснијим
слојем млека. Иако је овај фразем својствен говорницима
српског језика, занимљиво је да сличну метафоричну слику
проналазимо у позадини француског фразема la crème de la
société, des hommes (’најбољи део друштва, елита’). Лексема
10 Чајкановић, В. (1994) Речник српских народних веровања о биљкама,
Сабрана дела из српске религије и митологије, књ. 4, Београд: Српска
књижевна задруга, стр. 141.
11 Исто, стр. 92-97.
12 Чајкановић, В. (1994) Студије из српске религије и фолклора (19101924), Сабрана дела из српске религије и митологије, књ. 1, Београд:
Српска књижевна задруга, стр. 23
13 Шипка, М. (2007) Зашто се каже? Нови Сад: Прометеј, стр. 157-159.
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crème која означава масну материју која се хвата на повр
шини охлађеног проврелог млека, у француском разговор
ном језику може метафорично да упућује на особу која је
најбоља у нечему.14 Овај фразем је доживео међународну
популарност у француском језику, те српски фразем крем
друштва и италијански фразем la crema della società пред
стављају калкове према француском фразему. Сходно томе,
иако српска лексема кајмак има секундарно значење ’оно
што је најбоље’,15 у фразему крем друштва говорници срп
ског језика употребљавају лексему крем која је преузета из
француског језика.
Обичај музичара Париске опере из XIX века да за сваку гре
шку направљeну приликом извођења представе дају одређе
ну суму новца од којег би за јело куповали бриош,16 то јест
типично француско пециво од брашна, млека и јаја, нашао је
своје место у позадинској слици разговорних фразема faire
une brioche (*направити бриош17; ’погрешити (у музици)’,
’направити несмотрену грешку’, ’не успети’, ’распасти се’),
partir en brioche (*поћи у бриош; ’погрешити (у музици)’,
’направити несмотрену грешку’, ’не успети’, ’распасти
се’). У време настанка наведених фразема лексема brioche
упућивала је на несмотрену грешку.
С друге стране, лексема farine (’брашно’) у француском
фразему rouler quelqu’un dans la farine (*котрљати кога у
брашну; ’преварити’, ’насамарити’) употребљена је у зна
чењу ’лажни изговори’18 због обичаја глумаца из XIX века
да мажу лице брашном како би преварили људе који нису
могли да их препознају тако нашминкане.19
Французи ће пријатну атмосферу на крају оброка када се
опуштено разговара, односно доколицу сликовито дочара
ти фраземом entre la poire et le fromage (*између крушке и

14 Centre Nation al de Ressources Textuelles et Lexicales, 10. September 2016,
http://www.cnrtl.fr/definition/creme  
15 Речник српскохрватскога књижевног језика, I-VI (1967-1976; друго
фототипско издање 1990), Нови Сад, Загреб: Матица Српска, Матица
Хрватска, стр. 779.
16 Quitard, P. M. (1968) Dictionnaire étymologique, historique et anecdotique
des proverbes et des locutions proverbiales de la langue française: en rap
port avec des proverbes et des locutions proverbiales des autres langues,
Genève: Slatkine Reprints, p. 178.
17 Ознаком * бележимо дослован превод фразема који понекад није у духу
српског језика, те може да буде нелогичан.
18 Rey, A. and Chantreau, S. (2007) Dictionnair e des expressions et locutions,
Paris: Le Robert, p. 400.
19 Quitard, P. M. нав. дело, стр. 369.
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сира) који је мотивисан старим француским обичајем да се
воће једе пре сира који се оставља за крај оброка.20
Италијански фразем arrivare, cadere come il cacio sui macche
roni (a qualcuno) (*доћи, пасти као сир на макароне (коме);
‘доћи као поручен’) мотивисан је италијанском гастроном
ском традицијом. Наиме, сир који се посипа по тестенини
метафорично означава неочекивани добитак или изненадну
срећу и успех. Занимљиво је да исти концепт говорници срп
ског језика исказују изненадним проналаском меда у стаблу
у фразему пала му је секира у мед. Српски фразем мотиви
сан је срећом коју су људи осећали када би им се приликом
цепања дрва за огрев секира случајно забола у део дрвета у
којем се налази мед.21 Дакле, док Италијанима сир пада на
тестенину, Србима секира пада у мед. Oво нам говори о чи
њеници да сваки народ уноси елементе националне културе
и на свој начин исказује дати концепт. Међутим, иако наци
онална култура утиче на начин на који чланови једне зајед
нице доживљавају и схватају свет, употреба кулинарске ком
поненте као основе за исказивање истог концепта сведочи о
сличном метафоричком начину размишљања ових народа,
на шта, између осталог, утиче и припадност француског,
италијанског и српског народа европском културном кругу.
Италијански фразем essere alla frutta (*бити у воћу; ’за
вршити оброк’; фиг. ’бити на крају снаге’, ’исцрпити сву
снагу и приходе’) мотивисан је навиком да се воће једе на
крају оброка, а завршетак јела у наведеном фразему мета
форично упућује на стање физичке и материјалне исцрпље
ности. Занимљиво је да фразем мотивисан овим обичајем
проналазимо само у италијанском језику, иако навика људи
да се на крају оброка „засладе воћем” није својствена са
мо италијанском народу, него постоји и у Француској и у
Србији.
Претпоставља се да је италијански фразем rendere pan per
focaccia (*вратити хлеб за погачу) у значењу ’вратити мило
за драго’, ’узвратити неправду истом (понекад и јачом) ме
ром’, ’осветити се’ настао на основу сеоског обичаја да се
домаћинству које није имало хлеба нити брашна да га уме
си даје погача за коју би се домаћини касније захваљивали
хлебом.22 Француски фраземи rendre pain pour fouace (*вра
тити хлеб за погачу), rendre pain pour farine (*вратити хлеб
за брашно) употребљавали су се у XVI веку, а постојање
20 Rey, A. and Chantreau, S. нав. дело, стр. 747.
21 Шипка, М. нав. дело, стр. 266-268.
22 Pittàno, G. (2008) Frase fatta capo ha, Dizionario dei modi di dire, proverbi
e locuzion i di italiano, Bologna: Zanichelli, p. 246.
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истоветних фразема можемо да припишемо сличности
француске и италијанске културе и традиције, као и при
падности француског и италијанског језика истој, романској
групи језика.

Фраземи мотивисани различитим
веровањима и причама
У српском делу корпуса издвојили смо два фразема са ком
понентом грожђе чија позадинска слика је мотивисана
народним и сакралним веровањима и причама.
Према хришћанском веровању свако дрво ће бити плодно
тек када наступе рајска времена, што је у далекој будућно
сти, те слика рађања грожђа на врби у српском фразему кад
на врби роди грожђе (’никада’) симболично означава нео
стварљивост. Премда говорници три посматрана језика при
падају хришћанској религији, занимљиво је да овај фразем
проналазимо само у српском делу корпуса. Разлог за то је
што се у словенском фолклору врба сматра неплодним дрве
том, јер је проклета због тога што је једном, када је Исус
гонио ђавола, показала ђаволу куда да иде да би се спасао.23
Сходно томе, истоветни фраземи постоје у већини јужно
словенских језика.
За некога ко је у неприлици, односно у тешкој или непријат
ној ситуац
 ији Срби ће рећи да се нашао у небраном грожђу.
Овај фразем који је мотивисан причом о крадљивцима гро
жђа који би се нашли у незгодној ситуац
 ији уколико би их
чувари винограда открили и претукли, проналазимо и у ма
кедонском и у бугарском језику. Будући да наведени фразем
постоји само у овим словенским језицима, Шипка шаљиво
запажа да су ови народи или склонији упадању у туђе ви
нограде или ревноснији у кажњавању крадљиваца грожђа.24  
Иако фразем наћи се у небраном грожђу не употребљава
ју говорници француског и италијанског језика, Италија
ни имају други начин да искажу исти концепт. Говорници
овог језика ће за особу која се налази у невољи рећи да се
нашла у пастишу (пастичу) – mettersi, trovarsi nei pasticci.
Наиме, лексема pasticcio означава запечену тестенину поме
шану са различитим састојцима попут меса, сира и поврћа,
а будући да је италијанска кухиња позната по различитим
врстама тестенине, позадинска слика овог фразема ближа
је говорницима италијанског језика. Такође је занимљи
во да лексема pasticcio има секундарно значење ’невоља’,
23 Мршевић-Радовић, Д. (2008) Фразеологија и национална култура,
Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, стр. 67-69.
24 Шипка, М. нав. дело, стр. 232-233.
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’збрка’, ’неугодна ситуац
 ија’,25 а да то исто значење има ка
ша у горенаведеном српском фразему спремити, закувати,
скувати, замутити коме кашу.
Фразем пасти с крушке (’бити сметен’; ’бити непроми
шљен’) заснован је на старом народном веровању. Слове
ни су крушку сматрали дрветом злих демона испод којег се
окупљају ђаволи и вештице,26 те се неко ко је пао са њеног
дрвета сматрао сметеним. Иако се мотивисаност овог фра
зема у данашње време изгубила, фразем се употребљава у
савременом српском језику.

Фраземи који су културолошки
обојени књижевним дискурсом
Вероника Н. Телија (Veronika N. Teliya) наводи
земи културолошки обојени путем асоцијације
типом дискурса (поетски фолклорни дискурс,
дискурс, религиозни и филозофски дискурс,
дискурс). 27

да су фра
одређеним
књижевни
политички

Текстови засновани на заједничком културном искуству
представљају основу за стварање нових језичких склопо
ва, те су фраземи који се ослањају на постојећи текст важан
инструмент за реконструкцију слика које припадници једне
заједнице стварају према сопственој културној логици.
Занимљиво је да, док је у српским фраземима приметан
утицај фолклора, у француском делу корпуса проналазимо
примере фразема на које је утицао књижевни дискурс. Тако
је, на пример, фразем presser l’orange et jeter l’écorce (*при
тиснути (исцедити) наранџу и бацити кору; ’бестидно иско
ристити некога, а потом га одбацити’) карактеристичан за
француски језик, будући да га је употребио Волтер у XVIII
веку у преписци Lettre à Madame Denis („Писмо госпођи Де
ни”).28 Иако Срби и Италијани не употребљавају наведени
фразем, припадници ова два народа сликовито дочаравају
новчано искоришћавање друге особе цеђењем лимуна у фра
земима исцедити кога као лимун, spremere qualcuno come un
25 Zingarelli, N. (2005) Vocabolario della lingua italian a, Bologna: Zanichelli,
p. 1280.
26 Чајкановић, В. (1994) Речник српских народних веровања о биљкама,
Сабрана дела из српске религије и митологије, књ. 4, Београд: Српска
књижевна задруга, стр. 124.
27 Teliya, V. N. et al. Phraseology as a Languag e of Culture: Its Role in the Re
presentation of a Collective Mentality, in: Phraseology – Theory, Analysis,
and Applications, ed. Cowie, A. P. (1998), Oxford: Clarendon Press,
рp. 55-75.
28 Rey, A. and Chantreau, S. нав. дело, стр. 658.
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limone који постоји и у француском језику – presser quelqu
’un comme un citron.
Особу која је исцрпљена Французи ће описати фраземом
être dans les pommes (cuites) (*бити у јабукама (куваним);
’бити исцрпљен’) који је употребила француска списатељи
ца Жорж Санд у преписци Lettre à Mme M. Dupin („Писмо
госпођи Дипен”).29 Говорници српског и италијанског јези
ка не доводе у везу јабуке и умор, те ово човеково стање
исказују фраземима са другим кулинарским компонента
ма – Италијани већ споменутим фраземом essere alla frutta
(*бити у воћу), а Срби разговорним фраземом бити исцеђен
као лимун који може да упућује и на психичку исцрпљеност.
Фраземом poil de carotte (*длака шаргарепе) Французи опи
сују риђокосу особу. Овај фразем проналазимо у истоиме
ном аутобиографском роману Жил Ренара из 1894. године
(Poil de carotte). Занимљиво је да у италијанском језику по
стоји лексички и семантички еквивалент pel di carota који
често има негативно значење, јер према народном веровању
не треба имати поверење у особу са црвеном косом. Могуће
је да се риђокоса особа сматра злом због древног страха од
ђавола са којим се повезује црвена боја.30

Закључак
У овом истраживању анализирали смо српске, француске и
италијанске фраземе који садрже кулинарску компоненту,
са циљем да утврдимо везу између језика и културе, одно
сно да установимо утицај националних култура на форми
рање фразеолошког значења. Будући да храна представља
неизоставан елемент човекове ванјезичке стварности, фра
земи који садрже кулинарску компоненту неминовно су
заступљени у фразеологији три посматрана језика.
Анализа корпуса показала је да је позадинска слика одабра
них фразема мотивисана народним обичајима, искуством и
навикама народа (нпр. иде као пасуљ на Божић, entre la po
ire et le fromage, essere alla frutta), веровањима и причама
(нпр. пасти с крушке), као и да су поједини фраземи кул
туролошки обојени књижевним дискурсом (нпр. être dans
les pommes (cuites)). При томе је у српском језику приметан
утицај фолклора (нпр. кад на врби роди грожђе), док смо у
француском језику издвојили фраземе које су употребили
писци (нпр. presser l’orange et jeter l’écorce).
29 Исто, стр. 750.
30 Quartu, M. (2010) Dizionario dei modi di dire della lingua italiana, Hoep li,
15. November 2016, http://dizionari.corrier e.it/dizionario-modi-di-dire/P/pe
lo.shtml
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Поред тога, установили смо да различита искуства, навике
и обичаји српског, француског и италијанског народа у ве
зи са храном утичу на начин фразеолошког изражавања, те
већину фразема који су карактеристични за одређену култу
ру проналазимо само у једном од посматраних језика (нпр.
спремити, закувати, скувати, замутити коме кашу).
Међутим, иако национална култура утиче на начин на ко
ји чланови једне заједнице доживљавају и схватају свет, уо
чили смо да говорници два романска и једног словенског
језика понекад употребљавају различите кулинарске ком
поненте како би исказали исти концепт (нпр. срп. наћи се
у небраном грожђу и ит. mettersi, trovarsi nei pasticci; срп.
пала му је секира у мед и ит. arrivare, cadere come il cacio
sui maccheroni (a qualcuno)), а одабир кулинарске термино
логије показује да, упркос томе што сваки језик уноси еле
менте националне културе, ови народи могу да имају сличан
метафорички начин размишљања.
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Abstract
The subject of this research are Serbian, French and Italian idioms
referring to culinary terminology (lexemes that denote groceries,
certain types of meals and other culinary products such as lemon,
bread, cheese etc.) The main objective of this article is to indicate the
relationship between language and culture. Therefore, the motivation of
chosen idioms is analysed in order to explore the influence of national
culture on phraseological meaning. Idioms are classified into three
groups: 1) idioms motivated by customs, experiences and habits of
the nation, 2) idioms motivated by beliefs and stories and 3) idioms
influenced by literary discourse. The analysis of our corpus shows that
different experiences, habits and customs of the Serbian, French and
Italian people in relation to food affect their phraseological expressions.
On the other hand, despite the fact that each language brings elements
of national culture, these nations can also have a similar metaphorical
manner of thinking.
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language, Italian language
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УНАПРЕЂИВАЊЕ КУЛТУРЕ
ЈЕЗИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА
УЧЕНИКА У ШКОЛСКОМ И
ВАНШКОЛСКОМ КОНТЕКСТУ
Сажетак: Култура језичког изражавања као вештина комуни
кације, а самим тим и део опште културе подложна је утицају
развојних и срединских фактора. Аутори у раду у циљу утврђи
вања утицаја школе и ваншколских фактора на културу језичког
изражавања ученика млађег школског узраста испитују мишљења
учитеља (N=273) о следећем: (а) који фактори у највећој мери до
приносе унапређивању културе језичког изражавања ученика; (б)
који фактори у највећој мери отежавају унапређивање културе је
зичког изражавања ученика. Према резултатима истраживања,
школа највише доприноси унапређивању културе језичког изража
вања ученика, а средства масовне комуникације у највећој мери
негативно утичу на развијање језичких компетенција ученика мла
ђег школског узраста. Овакви налази актуализују питање медијске
писмености или медијског васпитања, у оквиру кога би родитељи
и учитељи, односно школа били главни медијски социјализатори у
области културе језичког изражавања.
Кључне речи: култура језичког изражавања, породица, школа,
масмедији, вршњаци, ученик млађег школског узраста

Увод
Умешност правилног и лепог усменог и писаног изражава
ња тежња је савременог образованог појединца, која пред
ставља цивилизацијску тековину, део културе живљења и
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културе мишљења. Култура језичког изражавања одређује
се као дисциплина која изучава правилну употребу језика
у усменој и писаној комуникацији и културу слушања, од
носно „виши ниво владања говором (усменим и писаним)‟.1
Изграђена језичка култура омогућује појединцу да своје ми
сли изрази јасно, прецизно, сврсисходно, изражајно, придр
жавајући се принципа стандарднe језичке норме, односно
да при било ком облику формалне или неформалне комуни
кације постигне највиши ниво језичке компетенције. Широ
ко научно-естетско подручје културе језичког изражавања,
утемељено на основама лингвистике, естетике, поет ике, те
орије информације, логике и других сродних научних ди
сциплина, најбоље је сведочанство да је језик „нешто више
од простог писања и говора преко којих се омогућује основ
но комуницирање и споразумевање”.2 У том смислу, кул
тивисање језика подразумева деловање различитих инсти
туција – васпитнообразовних, културних, јавних – у циљу
унапређивања језичке културе.

Теоријска полазишта
Језичка писменост према Закону о основама система обра
зовања и васпитања3 заузима прво место на листи циљева
целокупног процеса васпитања и образовања. Циљ наставе
српског језика јесте да ученици овладају основним закони
тостима српског књижевног језика на коме ће се усмено и
писмено правилно изражавати. Један од задатака културе
језичког изражавања јесте да усавршава језичко-изражајна
средства, а њен крајњи циљ је успостављање квалитетне и
сврсисходне комуникације. Квалитетно усмено и писано из
ражавање „омогућава ученику да се потврди као аутоном
но биће, способно да покаже своја знања и вредности, да
искаже своје мишљење, ставове, одлуке”.4 Знање о језику
које ученици стекну током школовања „има пресудну уло
гу у развијању и неговању језичких навика ученика, у по
пуларизацији језичке теорије и њене примене у пракси и у
унапређивању или снижавању нивоа језичке културе, а тиме
1 Цветановић, З. Говорни узори ученицима даровитим за вештину говоре
ња, у: Даровити и друштвена елита, уредила Гојков, Г. (2009), Вршац:
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, стр. 123.
2 Коковић, Д. (2007) Друштво и медијски изазови – увод у социологи
ју масовних комуникација, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за
медијске студије, стр. 130.
3 Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени
гласник РС‟, бр. 62/2016.
4 Петровачки, Љ. (2008) Методичка истраживања у настави српског је
зика и књижевности, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски
језик и лингвистику, стр. 9.
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и опште културе ученика”.5 Иако се култивисањем језичког
израза бави настава српског језика, а у извесној мери и на
става других наставних предмета, сврха и задаци културе је
зичког изражавања требало би да буду усмерени ка спонта
ној примени законитости језичке културе у свим аспектима
свакодневног живота.
Култура језичког изражавања у најширем смислу данас пре
живљава својеврсну кризу, која је захватила све нивое школ
ског система, али и медијску сферу и културне институције
као значајне елементе ваншколског контекста. Непознавање
језичке норме више се не сматра недостатком, релативизи
ра се и карактерише као одређена врста немара. Медијско
потенцирање рђавог говора и глорификовање непоштовања
језичке норме представља „неку врсту друштвене забаве ко
ја се брзо преноси и на школску популацију”.6 Теоријска и
емпиријска анализа показује да је настава говорне културе у
основној школи „традиционална, што значи застарела, нео
рганизована и неефикасна и да говорна култура самих уче
ника није на одговарајућем нивоу”.7 Резултати истраживања
познавања и примене правописне норме у наставној пракси
ученика основних и средњих школа и студената показују да
се правописно, а самим тим и језичко знање ученика завр
шава са основном школом, као и да разлика у познавању
ортографске норме није велика између средњошколаца и
основаца.8 Истраживање особина језичке културе ученика
у средњој школи показује да је говорна култура новијих ге
нерација ученика све лошија, „да је писмено изражавање,
уопште узевши, боље од њиховог усменог изражавања, а да
је речник просечног ученика, посебно у говорном језику, вр
ло оскудан, па се они без својих жаргонских поштапалица
тешко изражавају”.9
Дакле, култура језичког изражавања у нашем друштву није
у свом потпуном замаху, што је последица бројних социо

5 Стевановић, Ј. (2013) Нормативно-стилистички аспекти културе из
ражавања средњошколаца, докторска дисертација, Филум, Крагујевац:
Универзитет у Крагујевцу, стр. 29−30.
6 Златић, М. и Ђорђевић, Ј. (2014) Проблеми културе писменог изражава
ња у основној школи, Синтезе бр. 5, Крушевац: Висока школа струков
них студија за васпитаче, стр. 87.
7 Јањић, М. (2008) Савремена настава говорне културе у основној школи,
Нови Сад: Змај, стр. 215.
8 Брборић, В. (2004) Правопис српскога језика у наставној пракси, Бео
град: Чигоја штампа.
9 Петровачки, Љ. (1997) Нека запажања о култури изражавања ученика у
средњој школи, Језик данас бр. 3, Нови Сад: Матица српска, стр. 8.

162

ДАЛИБОРКА ПУРИЋ и ЖАНА БОЈОВИЋ
лингвистичких чинилаца.10 Употреба савремених средстава
електронске комуникације „под плаштом језичке економич
ности и информатичких слобода толерише, а заправо под
стиче, разне неправилности у писаној комуникацији које
се директно преливају и у свакодневни говор, а потом не
гативно утичу и на говорне ситуац
 ије које подразумевају
употребу стандардног језика”.11 Преовладава мишљење да
се „последње генерације основаца не школују и васпитавају
на језику књижевно-уметничких дела већ на језику меди
ја, језику ужих друштвених група где доминира арго, језику
друштвених мрежа и СМС порука у којима има и елемената
примитивних писама из прошлости и пиктографије”.12 По
ред неправилности, широко распрострањена примена елек
тронских медија свесрдно потпомаже масовну и некритичку
употребу страних речи и израза, посебно енглеских, која се
негативно одражава на културу језичког изражавања. У ши
рем контексту, друштвене промене на нашим просторима
од друге половине 20. века, као што су масовне миграције
становништва из сеоских у градска подручја, које трају од
завршетка Другог светског рата до данас, затим досељавање
великог броја људи избеглих из ратом захваћених подручја
бивше СФРЈ, на специфичан начин су се одразиле на језичку
културу и на наш васпитнообразовни систем у целости.
Језичка култура ученика млађег школског узраста као ве
штина комуникације, а самим тим и део опште културе под
ложна је утицају развојних и срединских фактора. Важно
место заузима породица као основно социјално окружење у
коме се личност развија и формира. Образовни ниво и ни
во развијености језичке културе родитеља, квалитет односа
у породици, њихова друштвена вредност и васпитна оправ
даност у великој мери одређује квалитет језичке културе
деце. Нарочито важне функције породице у том смислу су
васпитна и у организацији слободног времена.
Школа има пресудну улогу у заснивању, изграђивању и уна
пређивању културе језичког изражавања ученика. У настави
језика основним постигнућем сматра се развијање учени
кове језичке компетенције која му осигурава укључивање у
друштвену комуникацијску праксу у складу са стандардним

10 Јањић, М. нав. дело, стр. 10.
11 Ковачевић Микић, Д. Развијање језичких компетенција наставника
и ученика и унапређивање наставе српског језика (област: усмено из
ражавање), у: Образовање и савремени универзитет, (2012), Ниш:
Филозофски факултет, стр. 59−60.
12 Златић, М. и Ђорђевић, Ј. нав. дело, стр. 87.
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језиком.13 Језик се остварује, потврђује и проверава у
језичко-васпитном подручју људског деловања, а оно се
односи на учење језика у васпитно-образовним институци
јама, јер је усвајање језика, као и учење својеврстан облик
комуникације.14 Развој језичких компетенција ученика усло
вљен је нивоом језичких – лингвистичких и комуникатив
них компетенција учитеља, који представљају говорне узо
ре најмлађима. Садржајима језичког изражавања у настави
учитељи морају стваралачки приступати, уз стално занима
ње за проучавање и унапређивање језичког израза ученика
и изналазити различите начине мотивисања ученика за уве
жбавање језичког израза.  
Од најранијег периода живота дете је окружено светом који
су за њега обликовали одрасли. У новије време масмедији,
средства јавног информисања која имају бројну публику,15
а посебно електронски медији заузимају значајно место у
том свету. Масмедијско окружење утиче на доживљај света,
доживљај појединца самог, његов живот и здравље, као и
систем вредности. „Уколико се текући тренд гледања теле
визије настави, дете које је данас рођено, када напуни осам
наест година проводиће више времена пред телевизијским
екраном него у било којој другој активности, изузев спава
ња”.16 Сједињујући звук, слику, текст и покрет ови медији
пресудно делују на свест и емоције деце, директно утичу на
формирање њихових идентитета и склоности. На тај начин
школа и породица престају бити почетно и најважније место
васпитања у друштву, а њихову улогу преузимају електрон
ски медији.17 Без обзира на бројне критике на рачун елек
тронских медија, да негативно утичу на развој социјалних
вештина, да отуђују децу од породице, вршњака, природе,
игре, да узрокују лош успех у школи, да подстичу агресивно
понашање и психичке промене везане за депресију и зави
сност, да негативно утичу на физички развој, електронски
медији доминирају светом деце. Са друге стране, истра
живања показују да добре телевизијске емисије, садржајно
13 Visinko, K. Proces stjecanja pismenosti, u: Komunikacija u nastavi hrvat
skoga jezika, uredili Šeši, M. i Barbaroša-Šikić, M. (2007), Jastrebarsko:
Naklada Slap, str. 118.
14 Pavličević-Franić, D. (2005) Komunikacijom do gramatike, Razvoj komu
nikacijske kompetencije u ranom razdoblju usvajanja jezika, Zagreb: Alfa,
str. 23.
15 Клајн, И. и Шипка, М. (2008) Речник страних речи и израза, Нови Сад:
Прометеј, стр. 749.
16 Gidens, E. (2003) Sociologija, Beograd: Ekonomski fakultet, str. 469.
17 Vukić, Т. i Youens, I. (2015) Televizijski program kao nastavno sredstvo u
stjecanju osnovnoškolskih medijskih kompetencija, Medijska istraživanja
god. 21, br. 1, Zagreb: Naklada Medijska istraživanja, str. 82.
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прихватљиве и примерене узрасту видео игре, као и сврсис
ходно служење Интернетом и мобилним телефоном имају
позитиван утицај на доживљавање и понашање деце и одра
слих у свакодневном животу и васпитно-образовном проце
су.18 Улога породице у усмеравању моћи тековина савремене
цивилизације за добробит своје деце је пресудна. Уколико се
развија култура гледања телевизије и коришћења Интернета
и друштвених мрежа, може се избећи негативан утицај и ови
медији се могу плански користити у сврху забаве, васпита
ња, образовања, па и у сврху унапређивања културе језичког
изражавања.
Вршњаци као елеменат социјалног окружења у значајној ме
ри могу утицати на изграђивање језичке компетенције уче
ника. Истраживања показују да деца усвајају бројне аспекте
језика не од својих родитеља, нити од других припадника
претходних генерација, већ управо једни од других, одно
сно од оних који су им блиски по узрасту, интересовањима,
нивоу језичког развоја, начину размишљања.19 Међутим, са
гледавање улоге вршњака у унапређивању културе језичког
изражавања ученика отвара питање квалитета тог утицаја на
развијање језичке компетенције најмлађих.
Могућности комуницирања ученика млађег школског уз
раста условљене су њиховим развојним специфичностима.
Хронолошки период од седме до једанаесте године у пери
одизацијама психичког развоја дели се на два узрасна пери
ода: средње детињство – од седам до девет година и позно
детињство или преад
 олесценција – од десет до дванаест го
дина. Развој језичких компетенција нарочито је интензиван
током млађег школског узраста и преплиће се са развојем
мишљења, памћења и процеса учења. У школском перио
ду убрзано се проширују и дечија сазнања и дечији речник,
усавршава усмено и писано изражавање. Током школова
ња деца треба да развију „металингвистичку свесност која
осветљава развој двеју способности: анализе језичког знања
у структуиране категорије и његове способности контроле
мисаоних операција‟.20 Контролом мисаоних процеса усме
рава се пажња, која омогућава селекцију и процесирање,
односно разумевање језичких информација. За трансфер
на развојно виши ниво вербално-менталних структура
пресудно је социјално искуство.
18 Šegregur, D. Kuhar, V. i Paradžik, P. (2014) Utjecaj masmedija na život
adolescenata, Media, culture and public relations br. 5/1, Zagreb: Hrvatsko
komunikološko društvo, str. 81.
19 Pinker, S. (1995) The Language Instinct, New York: Harper Perennial.
20 Брковић, А. (2011) Развојна психологија, Чачак: Регионални центар за
професионални развој запослених у образовању, стр. 262.
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Језичке компетенције као важно средство социјализације и
подстицања психичког развоја у целини развијају се прима
њем постојећих језичких образаца којима се служе социјал
ни узори. Интересовало нас је на који начин школа и раз
војни и средински елементи ваншколског контекста значај
ни за језичку комуникацију, утичу на културу изражавања
ученика на почетку школовања.

Методологија истраживања
У циљу испитивања утицаја школе и ваншколских фактора
на културу језичког изражавања ученика млађег школског
узраста, истраживачки задаци односили су се на утврђива
ње: (а) који фактори у највећој мери доприносе унапређива
њу културе језичког изражавања ученика; (б) који фактори
у највећој мери отежавају унапређивање културе језичког
изражавања ученика.
Истраживање је засновано на примени дескриптивне мето
де, а обављено је анкетирањем. Анкетним упитником затво
реног типа испитиван је утицај: породице, школе, средстава
масовне комуникације, вршњака, особености ученика, као
фактора који доприносе или отежавају унапређивање кул
туре језичког изражавања. Истраживање је било анонимно,
како би се избегло давање пожељних одговора.
Узорак учитеља одабран је из популације запослених школ
ске 2014/2015. године у основним школама у Републици
Србији и чинило га је 273 учитеља из 25 основних школа из
7 управних округа.
Добијени подаци обрађени су у статистичком пакету IBM
SPSS Statistics 20, а исказани су статистичким мерама пре
бројавања и релативног односа, а од статистичких тестова
примењен је Hi квадрат као непараметријски поступак.

Резултати истраживања и дискусија
1. Фактори који доприносе унапређивању културе

језичког изражавања

Резултати испитивања доприноса појединих фактора уна
пређивању културе језичког изражавања показују да скоро
половина анкетираних учитеља (132 или 48,3%) на прво ме
сто према доприносу култури језичког изражавања ученика
ставља школу (Графикон 1, Табела 1). Од ваншколских фак
тора, учитељи највећи значај за унапређивање језичке кул
туре ученика придају породици (98 или 35,9%), затим сред
ствима масовне комуникације (20 или 7,3%), особеностима
ученика (10 или 3,7%) и вршњацима (6 или 2,2%). Најмањи
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проценат учитеља (7 или 2,6%) допунили су понуђену ли
сту следећим факторима: читалачке навике, читалачка инте
ресовања, социјална средина или комбинацијом појединих
односно свих понуђених фактора унапређивања културе
језичког изражавања.
Добијени резултати не изненађују ако се има у виду да је
развијање квалитетне и сврсисходне комуникације основ
ни циљ наставе језичког изражавања, а унапређивање је
зичких компетенција један од важнијих задатака васпитнообразовног система.
Графикон 1: Фактори који доприносе унапређивању
културе језичког изражавања ученика
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

48.30%
35.90%
7.30%

2.20%

3.70%

2.60%

Анализирајући ставове учитеља различитог радног иску
ства, уочавају се извесне разлике у проценту учитеља ко
ји се опредељују за поједине факторе који у најврећој ме
ри доприносе унапређивању културе језичког изражавања
ученика (Табела 1). Приближно исти проценат анкетираних
који имају до 30 година радног искуства сматра да су школа
и породица фактори који у највећој мери утичу на разви
јање културе изражавања најмлађих ученика. Нешто већи
проценат учитеља који имају више од 30 година радног ста
жа (14 или 60,9%) сматра да школа у највећој мери утиче
на унапређивање језичке културе ученика. Са друге стране,
учитељи који имају мање искуства у настави сматрају да
средства масовних комуникација у највећој мери утичу на
унапређивање ученичког језичког израза.
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Табела 1: Фактори који доприносе унапређивању културе
језичког изражавања ученика у зависности од радног
искуства учитеља
Радно
Породица Школа
искуство
0–10
11–20
21–30

21
35
35

36,8%
35,4%

37,2%
Више од 7
30
30,5%
98
Укупно
35,9%

28
49,1%
47
47,5%
43
45,8%
14
60,9%
132
48,3%

Мас
Особености Нешто
Вршњаци
Укупно
медији
ученика
друго
5
12
3
0
20

8,8%
12,1%
3,2%
0%
7,3%

0

0%

0

0%

5

5,3%

1

4,3%

6

2,2%

2
2
5
1
10

3,5%
2,0%
5,3%
4,3%
3,7%

1
3
3
0
7

1,8%
3,0%
3,2%
0%

57
99
94
23

100%
100%
100%

100%
273
2,6% 100%

χ²=18,818,     df=15,     p=0,222
Тестирањем статистичке значајности уочених разлика доби
ја се да χ²=18,818 уз df=15 није статистички значајан, што
указује да не постоје разлике у процени доприноса поједи
них фактора унапређивању културе језичког изражавања
ученика млађег школског узраста у зависности од година
радног искуства учитеља.
Упоређујући ставове учитеља различитог степена образова
ња о утицају појединих чинилаца на унапређивање култу
ре језичког изражавања уочава се да знатно већи проценат
учитеља који имају више образовање (26 или 59,1%) у од
носу на високообразоване (106 или 46,3%) издвајају шко
лу као фактор који у највећој мери утиче на унапређивање
културе језичког изражавања ученика (Табела 2). Са друге
стране, нешто већи проценат учитеља који су стекли ака
демско образовање као најзначајнији фактор који допри
носи унапређивању језичке културе ученика наводи по
родицу (84 или 36,7%) и средства масовних комуникација
(19 или 8,3%).
Табела 2: Фактори који доприносе унапређивању култу
ре језичког изражавања ученика у зависности од стручне
спреме учитеља
Стручна
Породица
спрема
14
Виша
31,8%
84
Висока
36,7%
98
Укупно
35,9%

Мас
медији
26
1
59,1%
2,3%
106
19
46,3%
8,3%
132
20
48,3%
7,3%
Школа

Особености
ученика
1
0%
2,3%
9
2,6%
3,9%
10
2,2%
3,7%

Вршњаци
0
6
6

χ²=5,555,     df=5,     p=0,352
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Нешто
друго
2
4,5%
5
2,2%
7
2,6%

Укупно
44

100%
229
100%
273
100%
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Уочене разлике нису статистички значајне (χ²=5,555, df=5,
p=0,352), што указује да на процену доприноса појединих
фактора унапређивању културе језичког изражавања уче
ника млађег школског узраста не утиче образовни ниво
учитеља.

Фактори који отежавају унапређивање културе
језичког изражавања
Један од задатака истраживања односио се на испитивање
мишљења учитеља о факторима који у највећој мери оте
жавају унапређивање културе језичког изражавања учени
ка млађег школског узраста. Највећи проценат анкетираних
учитеља (129 или 47,2%) сматра да средства масовне кому
никације у највећој мери негативно утичу на културу језич
ког изражавања ученика. Учитељи затим наводе породицу
(51 или 18,7%), вршњаке (48 или 17,6%) и особености уче
ника (28 или 10,2%), као ваншколске факторе који у највећој
мери отежавају унапређивање културе језичког изражавања
ученика. Мање од 5% анкетираних учитеља (13 или 4,8%)
мишљења је да школа негативно утиче на језичко изража
вање ученика млађег школског узраста. Допуњујући ли
сту фактора који отежавају развијање културе изражавања
најмлађих основаца испитивани учитељи (4 или 1,5%) као
основни узрок навели су: социјалну средину, стихијски на
чин васпитања и све наведене факторе заједно.
На нужност озбиљнијег уважавања медија као социјализа
цијског фактора указују и друга истраживања.21 Када су у
питању најмлађи ученици основне школе и унапређивање
културе језичког изражавања, при коришћењу медијских са
држаја неопходно је посредовање родитеља, других чланова
породице и учитеља, односно школе у њиховом коришћењу.
У том смислу, потребно је посебну пажњу посветити ме
дијском васпитању, како би се спречио негативан утицај на
развијање језичке компетенције ученика млађег школског
узраста.

21 Lipovčak, S. Mediji – druga zbilja?, u: Rasprave, ogledi i interpretacije,
uredio Šikić, A. (2006), Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; Roberts, D.
F. and Foehr, U. G. (2004) Kids & media in America, Cambridge Univer
sity Press; Šegregur, D. Kuhar, V. i Paradžik, P. (2014) Utjecaj masmedija
na život adolescenata, Media, culture and public relations br. 5/1, Zagreb:
Hrvatsko komunikološko društvo.
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Графикон 2: Фактори који отежавају унапређивање
културе језичког изражавања ученика
47.20%

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%

18.70%

17.60%
4.80%

10.00%

10.20%
1.50%

0.00%

Испитиване су разлике у ставовима учитеља о негативном
утицају појединих фактора на унапређивање културе језич
ког изражавања ученика под утицајем радног искуства као
независне варијабле (Табела 3). Резултати показују да са
бројем година радног стажа расте и проценат учитеља који
одређују средства масовне комуникације као фактор који у
највећој мери отежава унапређивање језичке културе уче
ника. Приближно исти проценат анкетираних учитеља који
имају од 10 до 30 година радног искуства породицу издваја
као фактор који у највећој мери отежава унапређивање кул
туре језичког изражавања ученика, док њихове ставове дели
нешто мање учитеља на почетку каријере (8 или 14,0%) и
знатно мањи проценат најискуснијих (2 или 8,7%). Такође,
приближно исти проценат учитеља који у настави раде из
међу 10 и 30 година вршњаке одређује као фактор који у
највећој мери негативно утиче на језичку културу најмлађих
ученика, док скоро дупло већи проценат најнеискуснијих
(16 или 28,1%) и скоро дупло мањи проценат најискуснијих
(2 или 8,7%) сматра да вршњаци у највећој мери отежава
ју унапређивање језичке културе ученика млађег школског
узраста.
Табела 3: Фактори који отежавају унапређивање културе
језичког изражавања ученика у зависности од
радног искуства учитеља

Стручна
Породица
спрема
6
Виша
13,6%
45
Висока
19,6%
51
Укупно
18,7%

Мас
медији
0
20
0% 45,5%
13
109
5,7% 47,6%
13
129
4,8% 47,2%
Школа

Особености
ученика
13
3
29,5%
6,8%
35
25
15,3%
10,9%
48
28
17,6%
10,2%
Вршњаци

Нешто
друго
2
4,6%
2
0,9%
4
1,5%

χ²=20,927,     df=15,     р=0,139
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Укупно
44

100%
229
100%
273
100%
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Резултати Hi квадрат теста показују да уочене разлике нису
статистички значајне (χ²=20,927, df=15, p=0,139), што ука
зује да на процену негативног утицаја појединих фактора на
унапређивање културе језичког изражавања ученика млађег
школског узраста не утиче радно искуство учитеља.
Анализа ставова учитеља различитог образовног нивоа
показује извесне разлике у издвајању фактора који отежа
вају унапређивање културе језичког изражавања ученика
(Табела 4). Нешто већи проценат учитеља који имају високо
образовање (109 или 47,6%) у односу на анкетиране учите
ље са вишим образовањем (20 или 45,5%) мишљења је да
средства масовне комуникације у највећој мери негативно
утичу на језичку културу ученика млађег школског узраста.
Такође нешто већи проценат високообразованих (45 или
19,6%) у односу на учитеље са вишом стручном спремом
(6 или 13,6%) издвајају породицу као фактор који отежава
унапређивање културе језичког изражавања. Са друге стра
не, скоро дупло већи проценат учитеља који имају више
образовање (13 или 29,5%) у односу на оне са академским
образовањем (35 или 15,3%) сматрају да су вршњаци фактор
који има највећи негативан утицај на унапређивање култу
ре језичког изражавања ученика. Интересантно је указати
на податак да само високообразовани, и то у мањем про
центу (13 или 5,7%) издвајају школу као основни елеменат
негативног утицаја на језичку културу ученика.
Табела 4: Фактори који отежавају унапређивање култу
ре језичког изражавања ученика у зависности од стручне
спреме учитеља

Стручна
Породица
спрема
6
Виша
13,6%
45
Висока
19,6%
51
Укупно
18,7%

Мас
медији
0
20
0% 45,5%
13
109
5,7% 47,6%
13
129
4,8% 47,2%
Школа

Особености
ученика
13
3
29,5%
6,8%
35
25
15,3%
10,9%
48
28
17,6%
10,2%
Вршњаци

Нешто
друго
2
4,6%
2
0,9%
4
1,5%

Укупно
44

100%
229
100%
273
100%

χ²=11,519,     df=5,     p=0,042
Тестирајући статистичку значајност уочених разлика добија
се да је χ²=11,519 уз df=5 степени слободе статистички зна
чајан на нивоу 0,05, што значи да постоје значајне разлике у
ставовима учитеља различитог образовног нивоа о негатив
ном утицају појединих фактора на културу језичког изра
жавања ученика млађег школског узраста. Учитељи вишег
образовног нивоа свеснији су негативног утицаја поједи
них фактора на унапређивање културе језичког изражавања
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ученика, што може бити резултат посвећивања пажње
овом проблему у оквиру изучавања појединих студијских
предмета на учитељским факултетима.  

Зaкључак
С обзиром на то да потребу за успешном комуникацијом са
другим члановима говорне заједнице имају сви људи, при
премање за такву комуникацију мора бити широко поста
вљено, мора бити опште, друштвено организовано и усме
рено, са јасно одређеним циљем и задацима.22 Такав циљ
и задатке требало би да оствари пре свега школа, односно
настава српског језика, али и осталих наставних предмета.
Скоро половина учитеља анкетираних у овом истраживању
(132 или 48,3%) мишљења је да управо школа у највећој ме
ри доприноси унапређивању културе језичког изражавања
ученика млађег школског узраста. Добијени резултат им
плицира следеће: ако учитељи имају у виду значај наставе
чији су непосредни организатори и реализатори на развија
ње језичких компетенција ученика, онда би и квалитет њи
хових активности на плану унапређивања културе језичког
изражавања ученика требало да буде примерен том значају.
Главни исход образовања треба да буде стицање функцио
налних, применљивих знања, па у складу са тим, Стандар
ди компетенција за професију наставника одређују да је
основна улога наставника да развија кључне компетенције
код ученика које их оспособљавају за живот и рад, и на тај
начин им пружа основу за даље учење. Посебно данас, ка
да култура језичког изражавања у најширем смислу прежи
вљава својеврсну кризу, један од важнијих задатака наставе
српског језика је „непрекидно повезивање прописаних на
ставних садржаја са социјалним и језичким окружењем уче
ника, како би се код ученика развијала свест о потреби него
вања и заштите стандардног српског језика, уз повезивање
градива са стварним животом и развијање функционалног
(применљивог) знања”.23
Радно искуство и стручна спрема учитеља као независне ва
ријабле не утичу на процену доприноса појединих фактора
унапређивању културе језичког изражавања ученика.
Развијање језичких компетенција ученика млађег школског
узраста поред школе у значајној мери обликује и ваншколско
22 Јањић, М. (2008) Савремена настава говорне културе у основној школи,
Нови Сад: Змај, стр. 219.
23 Ковачевић Микић, Д. Развијање језичких компетенција наставника
и ученика и унапређивање наставе српског језика (област: усмено из
ражавање), у: Образовање и савремени универзитет, (2012), Ниш:
Филозофски факултет, стр. 64.
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окружење. Резултати нашег истраживања показују да нај
већи број анкетираних учитеља (129 или 47,2%) издвајају
средства масовне комуникације као фактор који у највећој
мери отежава развијање културе језичког изражавања уче
ника млађег школског узраста. Радно искуство учитеља не
утиче на процену негативног утицаја појединих фактора на
унапређивање културе језичког изражавања ученика, док
постоје статистички значајне разлике у ставовима учитеља
различитог образовног нивоа о томе који фактори отежавају
развијање језичких компетенција ученика млађег школског
узраста.
Свака нова генерација деце одраста у окружењу које је бо
гатије медијима и припадајућим садржајима, због чега се
мења и перцепција и потенцијал медијског утицаја на децу.
Што су деца млађа, потенцијални утицај медија знатно је
већи него утицај родитеља, школе или вршњака, и то зато
што се чини да га је индивидуалним напорима знатно теже
дозирати и контролисати.24 Овакви налази актуализују пита
ње медијске писмености или медијског васпитања, који би
оспособљавали најмлађе ученике да разликују стварност и
фикцију, да селективно бирају садржаје, спознају значења
приказаног, препознају позитивне и негативне карактери
стике медија.25 С обзиром на чињеницу да су масовни ме
дији неизбежан елеменат свакодневице и да се њихов број
прогресивно повећава, неопходно је за њихово коришћење
оспособити нарочито ученике млађег школског узраста, на
које имају највише потенцијалног негативног утицаја. Иако
се школе и учитељи, односно наставници све чешће поми
њу као могући модератори дечије медијске оспособљено
сти, родитељи се сматрају главним медијским социјали
заторима.26 Најбољи резултати у области културе језичког
изражавања могли би се остварити удруживањем и кон
тинуираном сарадњом породице и школе, као примарних
социјализацијских агенаса.

24 Ilišin, V. (2003) Mediji u slobodnom vremenu djece i komunikacija o medij
skim sadržajima, Medijska istraživanja god. 9, br. 2, Zagreb: Naklada Medij
ska istraživanja.
25 Gunter, B. and McAleer, J. (1997) Children and Television, London and New
York: Routledge, р. 2; Košir, M. Zgrabljić, N. i Ranfil, R. (1999) Život s me
dijima, Zagreb: Doron, str. 29.
26 Ilišin, V. nav. delo.
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DEVELOPING THE CULTURE OF LINGUISTIC
EXPRESSION OF PUPILS INSIDE AND 
OUTSIDE THE SCHOOL ENVIRONMENT
Abstract
The culture of linguistic expression as a communication skill, and
therefore part of general culture, is subject to a number of developmental
and environmental influences. In this paper, the authors, wanting to
determine the impact of school and non-school factors on the culture
of the linguistic expression of pupils at a younger school age, examine
the opinions of teachers (N = 273) on the following: (a) Which factors
largely contribute to the development of the culture of linguistic
expression of pupils? (b) Which factors largely hinder the development
of the culture of linguistic expression of pupils? According to the survey,
school contributes most to the development of the culture of linguistic
expression in pupils, while means of mass communication have the
greatest negative impact on the development of language competences
in pupils at a younger school age. These findings emphasize the issue
of media literacy or media education, in which parents, teachers and
schools, respectively, would be the main media socializators in the field
of the culture of linguistic expression.
Key words: culture of linguistic expression, family, school, mass
media, peers, a pupil at younger school age
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НАСТАВА ЛИКОВНЕ
КУЛТУРЕ И УЛОГА
НАСТАВНИКА ИЗ
ПЕРСПЕКТИВЕ УЧЕНИКА
Сажетак: У раду смо били усмерени на проучавање начина на
које ученици основних школа доживљавају наставу ликовне кул
туре и рад наставника. Занимало нас је како ученици процењују
тежину и занимљивост предмета Ликовна култура, колико су за
довољни радом наставника и колико је рад наставника допринео
да им предмет буде лакши и занимљивији за учење. За потребе
истраживања конструисан је упитник који је садржао питања
затвореног и отвореног типа. Налази истраживања показују да
највећи број ученика процењује наставни предмет Ликовна култу
ра као осредње занимљив и веома лак, али и да ученици сматрају
да наставник у значајној мери доприноси занимљивости и нивоу
тежине самог предмета. На занимљивост и ниво тежине пред
мета у највећој мери утичу: начин обраде градива, начин рада на
ставника и разноврсност задатака који се постављају ученицима.
Добијени резултати сугеришу да су професионалне компетенције
наставника кључни фактор успешне реал изације наставе.
Кључне речи: рад наставника, улога наставника, ставови
ученика, основна школа, ликовна култура
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Увод и научно теоријски оквир1
Јединствени став савремених аутора који се баве естетским
васпитањем јесте да уметност има изузетан значај за цело
купан развој личности и да се може подучавати као један од
вишеструких начина посматрања и изражавања света који
нас окружује2. Ликовна уметност представља процес визу
елног сазнавања, процес преобликовања запаженог у емо
цијама праћеном процесу, облик међуљудске комуникације3.
Кроз њу се могу усвајати знања, ставови, вештине, развија
ти креативност, стицати способност саморегулације, отво
реност за нова искуства4. За разлику од уобичајених школ
ских искустава учења, у којима се траже исправни одговори,
уметност дозвољава богатство решења, промишљање изван
оквира. Уметнички процес представља процес сједињавања
властитог бића и околине, а образовна искуства „део ланца
који повећава потенцијал за још више искуства, или знања
о нечему другом”5. У том контексту, ликовна уметност може
да учествује у изградњи интуиције и имагинације до једин
ствених форми изражавања и комуникације. Шкорц6 истиче
посебну важност њене тзв. процесно трагалачке природе.
Наиме, процес је отворен, без почетка и краја, у њему не по
стоји коначан одговор, већ једино „процес одговарања који
отвара нова питања”7.

1 Напомена: чланак је настао као резултат рада на пројектима Од подсти
цања иницијативе, сарадње, стваралаштва у образовању до нових уло
га и идентитета у друштву (бр.179034) и Унапређивање квалитета и
доступности образовања у процесима модернизације Србије (бр.47008)
чију је реализацију финансирало Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије (2011–2017).
2 Dahlberg, G., Moss, P. and Pence, A. (1999) Beyond Quality in Early Child
hood Education and Care, London: Falmer Press and Philadelphia; Day, M.
and Eisner, E. (2004) Handbook of Research and Policy in Art Education,
Arizona: National Art Education Association; Zimmerman, E. (2010) Lowen
feld Lecture, Creativity Art Education: A Personal Journey in FourActs, Re
trived on 3 May 2017 from http://www.arteducators.org/research/lowenfeld
lecture_2010_enid zimmerman.pdf; Galbraith, L. (2003) The Promise and
Importance of Research on Art(s) Teacher Education, Аrizona: National Art
Education Association.
3 Vigotski, L. S. (1975) Psihologija umetnosti, Beograd: Nolit.
4 Кораћ, И. (2015) Ставови ученика основних и средњих школа о Ли
ковној култури, Култура, часопис за теорију и социологију културе и
културну политику, бр. 147, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 242-257.
5 Селаковић, K. и Милутиновић, Ј. (2013) Уметност као искуство –
концепција Џона Дјуија, Настава и васпитање, бр. 62 (2), стр. 285.
6 Шкорц, Б. (2012). Креативност у интеракцији, Београд: Мост арт.
7 Исто.
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Циљ организовања наставе ликовне културе јесте стицање
трајних и употребљивих знања, развијање способности и
вештина у ликовном изражавању, односно визуелној кому
никацији. Програм предмета Ликовна култура у основној
школи почива на процесу истраживачког учења и стварања,
док структура програма уважава и прати развојне фазе уче
никовог ликовног изражавања и стварања, а од наставника
захтева креативан и флексибилан приступ. Када се говори о
настави ликовне културе, може се рећи да она почива на опа
жању, истраживању непосредне околине и уметничког дела,
стваралачкој преради информација, подстицању сазнајних
процеса, истраживању и вредновању8.
Ликовно-стваралачке способности ученика могу да дођу до
изражаја у свим оним наставним и ваннаставним активно
стима у којима се од њих тражи иницијатива, продуковање
великог броја идеја, флексибилност у мишљењу, толерант
ност за противречности и двосмислености9. Настава ликов
не културе треба да омогући ученицима стицање естетских
искустава кроз богатство и разноликост визуелних садржа
ја. Кључну улогу у подстицању ликовно-стваралачког изра
за ученика има предавач предмета Ликовна култура. У току
наставног процеса, он треба да буде и у позицији сарадни
ка, и саветника, и помагача, и организатора и водитеља, са
јединственим задатком: одредити оптималну количину ин
формација које могу бити асимиловане, преструктурисане
и које би покренуле ученика на стваралачки процес. Дакле,
да би дао подстицај ученицима за креативно делање, настав
ник треба да обезбеди одређени ниво предавачких „изазова”
и довољан степен аутономије (пружање могућности избора
садржаја, временског распореда, партнера за рад, начина ра
да, разноврсности материјала за рад и сл.). Tребало би да
прати и подржава размену идеја унутар одељења или групе,
да подстиче радозналост и стваралачку природу ученика.
Специфичност естетског феномена подразумева специфич
ност естетске комуникације, комплексност и индивидуал
ност ликовних појавности, што претпоставља и специфич
ност путева којима се овај феномен може достизати10. Нажа
лост, област ликовне педагогије није довољно теоријски и
емпиријски истражена. О ликовној култури, њеном значају,
месту и функцији у нашем образовно-васпитном систему
8 Службени гласник РС, 6/07, 2/10.
9 Korać, I. and Gutvajn, N. Support strategies for student art expression, in:
Researching paradigms of childhood and education, Book of selected papers,
eds. Prskalo I. et al. (2015), Zagreb: The Faculty of Teacher Education Uni
versity of Zagreb, p. 110-118.
10 Karlavaris, B. (1991) Metodika likovnog odgoja 1, Rijeka: Hofbauer.
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још увек постоје бројни неспоразуми и дилеме11. У школ
ској пракси, али и у широј јавности, садржаји овог настав
ног предмета не сматрају се довољно важним. У односу на
друге наставне предмете, Ликовна култура је готово марги
нализована.
Анализа релевантне литературе указује на то да су емпи
ријска истраживања фокусирана на утврђивање ставова
ученика према предмету Ликовна култура у нашој земљи
малобројна. Такође, не постоје пројекти који би се бавили
истраживањем задовољства и опажања ученика радом на
ставника Ликовне културе и њиховом компетентношћу у ре
ализацији наставних и ваннаставних активности. Поменути
проблеми најчешће су испитивани као један од аспеката у
оквиру обимнијих истраживања усмерених на проучавање
ставова ученика према наставним предметима12.
У истраживању које је спровео Хавелка13, испитивано је ка
ко ученици осмог разреда из различитих основних школа
оцењују корисност, занимљивост, као и сложеност поједи
них наставних премета. Испитивани су ставови ученика
према: (1) учењу и настави; (2) корисности знања која се
стичу у школи уопште и из појединих премета; (3) раду на
часовима; (4) интеракцији наставника и ученика, ученика
и ученика; (5) школовању и школи. Анализа резултата ис
траживања, између осталог, указује на то да већина ученика
(чак 80%) сматра предмет Ликовна култура изразито лаким
за учење, а нешто више од половине њих (60%) сврстава
га у категорију изразито или веома занимљивих наставних
предмета.
У оквиру истраживања ставова ученика према проблемима
и потребама школа у Србији које су спровеле Спасеновић и
11 Кораћ, И. нав. дело.
12 Бодрошки, Б. (1997) Чиниоци интересовања за наставне предмете, Збор
ник радова са међународног симпозијума Истраживања у педагогији и
андрагогији, Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозоф
ског факултета у Београду, стр. 69–73; Кораћ, И. (2008) Положај и функ
ција ликовне културе у односу на друге наставне предмете у основној
школи, Методички егземплари, Београд: УЛУС, стр. 14–60; Мирков, С.
(2002) Неки чиниоци формирања ставова према наставним предмети
ма, Настава и васпитање, бр. 5, стр. 383–399; Мирков, С. (2003) Узро
ци проблема у учењу код ученика основне школе, Зборник Института
за педагошка истраживања, Београд: Институт за педагошка истра
живања, бр. 35, стр. 151–165; Спасеновић, В. и Милановић Наход, С.
(2001) Ставови ученика према проблемима и потребама наших школа,
Зборник Института за педагошка истраживања, Београд: Институт
за педагошка истраживања, бр. 33(1), стр. 389–407; Шкорц, Б. (2012)
Креативност у интеракцији, Београд: Мост арт.
13 Исто.
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Милановић Наход14, најпре је испитан однос ученика осмог
разреда основних школа и ученика средњих школа према
наставним предметима, а потом су истраживани и проблеми
који се јављају приликом учења у настави. Однос ученика
према датом градиву испитиван је преко следећих категори
ја: занимљиво градиво, преопширно градиво, неразумљиво
градиво и тешко за учење, досадно градиво и непотребно
градиво. Анализа резултата показала је да приближно поло
вина испитаних ученика сматра да Ликовна култура треба
да буде изборни наставни предмет, а постоји и мањи број
ученика који градиво овог предмета сматра непотребним.
Истраживањем узрока проблема у учењу предмета Ликовна
култура ученика осмог разреда основних школа, Мирков15
је утврдила да они као основне узроке наводе: предавања
наставника, недовољно предзнање, незанимљиво градиво и
недовољан рад. Позитиван став према Ликовној култури из
ражава скоро четвртина испитаних ученика, који већином
имају одличну оцену из овог наставног предмета. Да не во
ли Ликовну културу изјављује 18.5% ученика, а међу њи
ма је 37.1% оних са одличним општим успехом и 39.9% са
врло добрим. Такође, више од трећине ове групе испитани
ка чине они са одличном оценом из поменутог предмета, а
нешто мање са врло добром оценом. Анализом структуре и
корелата интересовања за наставне предмете16 запазили смо
да Ликовна култура спада у групу предмета код којих само
процењивање способности од стране ученика има великог
утицаја на њихово интересовање за тај предмет.
Предмет и циљеви истраживања. Полазећи од сложености
наведене проблематике у вези са наставом ликовне култу
ре, предмет истраживања био би проучавање начина на које
ученици основних школа доживљавају наставу ликовне кул
туре и рад наставника. Да би се то утврдило, постављени
су следећи циљеви: 1) како ученици процењују сложеност
и занимљивост предмета Ликовна култура; 2) колико су
задовољни радом наставника и 3) колико је рад наставни
ка допринео да им предмет буде лакши и занимљивији за
учење.

Методологија истраживања
Узорак истраживања. Узорак истраживања је пригодан,
што значи да су испитаници који су укључени у узорак
били доступни за учешће у истраживању. У истраживању
14 Спасеновић, В. и Милановић Наход, С. нав. дело.
15 Мирков, С. нав. дело.
16 Бодрошки, Б. нав. дело.
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је учествовало 215 ученика осмог разреда из 56 градских
и сеоских основних школа у Србији, од чега је њих 115 из
30 градских основних школа а 100 из 26 сеоских основних
школа. Испитани су ученици у основним школама које су
раније учествовале у истраживањима ауторки рада и са ко
јима је већ била успостављена сарадња. У односу на пол
ученика, узорком је било обухваћено 105 дечака и 110 де
војчица. Структура узорка према успеху показује да је про
сечан општи успех ученика у претходном (седмом) разреду
био врло добар (4.15), док је просечан успех из Ликовне кул
туре био одличан (4.80). У целини гледано, у свим школама
које су биле обухваћене истраживањем, ниједан ученик није
у седмом разреду имао мању оцену из Ликовне културе од
оцене 3.00.
Инструмент истраживања. Истраживање је извршено на
основу посебно конструисаног упитника који је садржао 5
питања затвореног и 3 отвореног типа. Питањима затворе
ног типа настојали смо да испитамо како ученици оцењују
тежину и занимљивост предмета Ликовна култура и колико
су задовољни радом наставника. Питањима отвореног типа
настојали смо да добијемо ближе одговоре о томе на који на
чин је рад наставника Ликовне културе допринео да учени
цима овај предмет буде лакши и занимљивији за учење, као
и да испитамо разлоге због којих су ученици задовољни, од
носно незадовољни радом наставника на часовима Ликовне
културе.
Кроз први део упитника прикупили смо податке о школи,
месту где се школа налази, полу ученика, успеху ученика
из предмета Ликовна култура и о општем успеху ученика у
седмом разреду основне школе (укупно 4 питања).
Анализа података. У истраживању је коришћен неекспе
риментални корелациони нацрт уз коришћење методе по
пречног пресека. Поузданост коришћеног инструмената по
стигнута је израчунавањем Cronbach’s alpha коефицијента.
Као мера повезаности варијабли израчунат је коефицијент
Пирсонове корелације и Пирсонов χ². За утврђивање зна
чајности разлика између варијабли коришћена је анализа
варијансе.
Анализа резултата и дискусија
Мишљење ученика о нивоу занимљивости предмета Ли
ковна култура. Анализа резултата истраживања показује
да највећи број испитаних ученика (51,9%) опажа Ликовну
културу као осредње занимљив предмет, њих 39,2% као из
разито занимљив, а 8,9% као сасвим незанимљив. Добијени
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резултати разликују се од резултата сродних истраживања17
из којих се види да највећи број ученика осмог разреда про
цењује Ликовну културу као изразито занимљив наставни
предмет.
Анализом резултата се открило да нема статистички значај
них разлика у полној структури у односу на занимљивост
предмета Ликовна култура (F(1)=1,662; p=0,192). Такође,
нису утврђене ни значајне разлике између ученика сео
ских и градских школа у односу на процену занимљивости
предмета (F(1)=0,817; p=0,307). Даље, из изнетих података
се види да не постоји корелација између успеха ученика из
предмета Ликовна култура у претходном разреду и процене
занимљивости предмета (r=0,022; p=0,752). Треба имати у
виду и податак да у узорку није било ученика који имају
нижу оцену од оцене 3 (добар).
Поред тога, занимало нас је да ли постоји повезаност из
међу општег успеха ученика и начина на који они проце
њују занимљивост предмета Ликовна култура. Утврђено
је да постоји низак ниво корелације између општег успеха
у претходном разреду и процене занимљивости предмета
(r= -.190; p=0.005). Овај налаз указује на постојање тенден
ције, иако слабе, код ученика са бољим општим успехом да
процењују Ликовну културу као мање занимљиву (у односу
на ученике са слабијим успехом).
У нашем ранијем истраживању18 показало се да на процене
ученика о занимљивости Ликовне културе утиче успех који
су ученици постигли из овог предмета у претходном разре
ду. Највећи број ученика који су претходни разред завршили
са врло добрим успехом (65,9%) и ученика који су претход
ни разред завршили са добрим успехом (59,4%) процењу
је Ликовну културу као изразито занимљив наставни пред
мет. За разлику од њих, одлични ученици се у мањем броју
(38,1%) опредељују за овај одговор, а нешто већи проценат
њих (41,3%) сматра да је то осредње занимљив предмет. По
сле ученикâ са довољним општим успехом, који Ликовну
културу процењују као сасвим незанимљив наставни пред
мет (што је мишљење 100% испитаника из ове категорије),
највећи процентуални показатељ Ликовне културе као не
занимљивог предмета налазимо управо код одличних уче
ника (20,6% њих у односу на 18,8% добрих и 11,4% врло
добрих ученика који заступају исти став). Утврђена разлика
је статистички значајна (χ²(1)=14,303; p=0,026).

17 Кораћ, И. нав. дело; Хавелка, Н. нав. дело.
18 Кораћ, И. нав. дело.
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Интересантно је упоредити ове податке са подацима слич
ног истраживања (Havelka 1997) који показују да Ликовна
култура спада у групу предмета који су занимљивији врло
добрим и добрим ученицима него оним одличним.
Имајући у виду специфичности наставе ликовне културе, о
којима је било речи у уводном делу овог текста, може да се
претпостави да је Ликовна култура занимљивија ученици
ма који су склонији дивергентном мишљењу. Ови ученици,
који се издвајају по свом креативном потенцијалу, постижу
лошије резултате приликом школског учења, зато што се
у школском контексту овај модел мишљења не подстиче и
не вреднује у довољној мери. Наиме, у наставном процесу
нашег образовног система најчешће се инсистира на мемо
рисању чињеница и тзв. конвергентном мишљењу. Управо
тестови знања почивају на конвергентном моделу мишље
ња, услед чега ученици који имају развијен овај тип мишље
ња показују боље резултате у школском учењу 19. Дакле,
чини се да школски контекст потенцира конвергентно ми
шљење, које није специфично за наставу ликовне културе,
као и да наглашава „интелектуалну вербалну вештину као
врхунску компетенцију”20, те и ученици склонији овом мо
делу мишљења показују бољи успех. Све ово указује на по
требу додатних истраживања како би се овај феномен боље
расветлио.
Мишљење ученика о доприносу наставника занимљивости
предмета Ликовна култура. Анализом резултата истражи
вања дошло се до тога да је највећи број ученика (45,3%
њих) одговорио да је наставник веома допринео занимљи
вости овог предмета. Није занемарљив број ученика који
сматра да је наставник мало допринео занимљивости пред
мета (36,4%). Ипак, постоје и они ученици (18,3%) који
се изјашњавају да њихов наставник Ликовне културе није
нимало допринео да се заинтересују за тај предмет. Не по
стоје статистички значајне разлике у процењивању допри
носа предавача Ликовне културе занимљивости предмета
(F(1)=0,147; p=0,863) од стране ученика основних школа у
граду и основних школа у селу, ни значајне разлике у односу
на пол ученика (F(1)=0,436; p=0,090).
Даље, испитивано је како ученици различитог општег успе
ха опажају допринос наставника Ликовне културе у томе
да предмет буде занимљивији. Према добијеним подацима,
19 Максић, С. (2006) Подстицање креативности у школи, Београд: Ин
ститут за педагошка истраживања; Шкорц, Б. (2012) Креат
 ивност у
интеракцији, Београд: Мост арт.
20 Исто, стр. 77.
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ученици који имају бољи општи успех процењују да је на
ставник Ликовне културе мање допринео да предмет буде
занимљив (r= -.324; p=0,01), за разлику од ученика са слаби
јим успехом. Овакви налази могу указивати на већа очеки
вања успешнијих ученика у вези са подстицајима које дају
наставници да би им овај предмет био занимљивији.
Ученици који су задовољнији радом наставника изражава
ју мишљење да им је овај предмет занимљивији (r=0,558;
p=0,01) и више препознају да је сâм наставник томе допри
нео. Добијени подаци иду у прилог констатацији да учени
ци очекују подстицај од стране наставника, препознајући
његову улогу у повећању заинтересованости за овај предмет.
На основу анализе одговора ученика закључили смо да
предмет чине занимљивим највише начин обраде градива и
методе рада наставника (53%), теме које се на часу обрађу
ју и разноврсност задатака (21,5%), степен самосталности
ученика у раду (15%) и личне особине наставника (14,5%).
Као илустрацију, наводимо исечак одговора ученика који се
односи на начин обраде градива и методе рада наставника:
Наставник предаје на разумљив и занимљив начин ...
Прво нам нешто прича о теми или слушамо музику, а он
да нам разумљиво објашњава шта треба да цртамо или
сликамо. Ради са свима у одељењу, увек одговара на наша
питања, разговарамо. (ученик, градска основна школа).
Када је реч о темама које се на часу обрађују, ученици наво
де да им је најзанимљивије када их наставник пита да сами
предложе теме, када се договарају о избору теме или када
наставник понуди више различитих тема и дâ могућност
ученицима да направе избор. Поред тога, испитаници из
двајају степен самосталности у раду као један од чинилаца
повећања занимљивости овог предмета. У описима понаша
ња наставника уочава се да ученици очекују да им предавач
помогне када имају потешкоће приликом рецепције штива,
али уједно очекују и слободу у раду. Што се тиче личности
наставника, ученици највише уважавају следеће карактери
стике: смисао за шалу, ведар дух, љубазност, отвореност,
сталоженост. Добили смо и одговоре ученика (2%) који се
односе на важност спољашњег изгледа наставника (стил
облачења, лепота и сл.). Сличне налазе уочили смо и у дру
гим истраживањима извршеним код нас21. Наиме, методич
ка оспособљеност наставника процењена је као најважнији
атрибут код ученика старијих разреда основне школе.
21 Крњаић, С. (2002) Социјални односи и образовање, Београд: Институт за
педагошка истраживања.  
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Резултати добијени у овом истраживању недвосмислено
упућују на размишљање о програмском садржају овог на
ставног предмета и његовом начину реализације. Ако имамо
у виду да је ликовна уметност стваралачка активност која је
израз емотивног набоја, личног искуства и потребе за само
изражавањем једнако код човека и ученика, онда је јасно да
приликом школовања – неад
 екватни програмски садржаји и
методе рада могу да пасивизирају и демотивишу ученика у
стваралачком чину. Начин реализације програмског садржа
ја предмета Ликовна култура у великој мери је одређен пе
дагошко-психолошком и методичком оспособљеношћу на
ставника. То у овом случају подразумева његову вештину да
одабере наставне методе, средства и технике рада у складу
са циљем часа, садржајем предмета, каратеристикама уче
ника, њиховим интересовањима, склоностима, контекстом
у којем се час реализује.
Мишљење ученика о томе колико је предмет Ликовна кул
тура тежак за учење и на који начин наставник може да
доприносе да им предмет буде лакши за учење. Налази на
шег истраживања указују на то да се највећи број испита
них ученика (71%) изјашњава да им је предмет веома лак
за учење, њих 28% да је осредње тежак и 1% да им је ве
ома тежак за разумевање. Не постоје статистички значајне
разлике у односу на пол ученика (F(1)=0,011; p=0,917), али
се анализом уочило да је овај наставни предмет тежи уче
ницима градских основних школа него ученицима сеоских
основних школа (F(1)=13,078; p=0,01).
Овај податак нам је значајан ако узмемо у обзир да је улога
наставника да организује и реализује наставу на тај начин да
ликовна уметност буде приступачна свим ученицима. Наи
ме, наставникову психолошку, педагошку и методичку „зре
лост“ чини управо његова способност да кроз заједничке
активности са ученицима осмишљава, допуњује, интерве
нише на адекватан начин у активностима ученика које они
нису у стању самостално да изведу и да интервенише у тзв.
зони наредног развоја кроз индивидуализацију наставе22.
Он треба да има у виду да међу ученицима истог узраста по
стоје индивидуалне разлике које се огледају у томе колико
су они способни да перципирају, визуелно меморишу, раз
вијају стваралачку имагинацију. Уколико наставник стално
прати развој могућности ликовног изражавања и обликова
ња код његових ученика, утолико ће умети да препозна и по
тенцијал сваког појединачног ученика, моћи ће успешније
22 Кораћ, И. (2012). Компетенције наставника за реализацију наставних
садржаја, Настава и васпитање, 61 (1), стр. 99–109.
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да управља процесом подучавања, а тиме и да учини пред
мет лакшим за учење.
Надаље, према налазима нашег истраживања, највећи број
ученика (45,3%) одговорио је да је наставник веома допри
нео да им предмет Ликовна култура буде приступачнији.
Нешто мањи проценат ученика (36,4%) сматра да је њихов
наставник мало допринео томе, а 18,3% њих се изјашњава
да наставник Ликовне културе није нимало допринео да им
предмет буде лакши за учење.  
Питањима отвореног типа настојали смо да истражимо раз
мишљања ученика о начину на који је наставник допринео
да им овај предмет буде приступачнији. Највећи проценат
ученика (77,8%) сматра да су кључни разлози због којих им
је предмет лакши за учење –  начин предавања и методе рада
наставника. Један број ученика (12,6%) наводи да су пресуд
не теме које се обрађују на часу, док 19,2% њих наводи лич
не особине наставника. Ученици очекују од наставника пре
свега јасно и прецизно излагање и дефинисање проблема,
као и давање смерница за боље разумевање теме, док његове
личне квалитете препознају као важне, али не у првом ран
гу. Ипак, не треба изгубити из вида да лични квалитети, као
што су љубазност, ведар дух, учтивост и сл, чине настав
ника ефикаснијим у извођењу његовог примарног задатка,
подучавања23.
Дакле, из добијених података можемо да закључимо да
не постоје статистички значајне разлике везане за то како
ученици основних школа у граду и основних школа у селу
процењују допринос наставника Ликовне културе тежини
учења предмета (F(1)=0,002; p= 0,966), такође ни значајне
разлике у односу на пол ученика (F(1)=2,755;p= 0,098), као
и у односу на успех ученика (F(1)=0,275; p=0,606).  
Повезаност задовољства ученика радом наставника на
часу са њиховом проценом о занимљивости и тежини уче
ња предмета Ликовна култура. Процентуална расподела
одговора ученика у вези са њиховим задовољством радом
наставника Ликовне културе на часу приказана је у Графи
кону 1. Највећи број испитаних ученика је потпуно задо
вољан (44%), а нешто мањи број (33%) се изјашњава да је
углавном задовољан радом наставника Ликовне културе на
часу. Неодл учно је 19% ученика, док је 2,2% ученика изја
вило да углавном није задовољно, односно да уопште није
задовољно (1,8%) радом наставника на часу.

23 Крњаић, С. нав. дело.
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Графикон 1: Задовољство ученика радом наставника 
Ликовне културе на часу

Series1, уопшете Series1, углавном
нисам
нисам
задовољан/на, задовољан/на,
3.2
1.8

Series1, потпуно
Series1, углавном
сам
сам
задовољан/на,
задовољан/на,
43.4
32.6
Series1, и јесам и
нисам
задовољан/на,
19

Добијени резултати указују на то да је оцена већег задовољ
ства радом наставника на часу повезана са проценом овог
предмета као лакшим за учење (r= -0.183; p=0,01). Иако ста
тистички значајна, ова повезаност је слабог интензитета,
док је много јача повезаност задовољства радом наставника
са занимљивошћу предмета (r=0,558; p=0,01). Наиме, уче
ници који изражавају виши ниво задовољства радом преда
вача, процењују Ликовну културу као занимљивију. Дакле,
(не)задовољство ученикâ начином на који наставник орга
низује и реализује час Ликовне културе и како се односи
према ученицима повезано је са начином на који ученици
процењују занимљивост овог наставног предмета.
Образлaжући свој одговор у вези са задовољством радом на
ставника на часу, ученици који су се изјаснили као веома за
довољни наводе вештину предавача да добро објасни тему
која ће бити обрађивана на часу, да их мотивише за рад, као
и да оствари позитивну атмосферу на часу. Надаље, квали
тет наставника Ликовне културе који ученици истичу јесте
његова способност да реализује наставни процес тако да се
осећају слободним да искажу своја интересовања, да раз
мене мишљење. Поред тога, ученици препознају и вреднују
наставниково залагање на часу:
Заинтересован је за рад, мотивише ученике, труди се,
зна и воли свој посао, дозвољава нам да кажемо своје ми
шљење, уме да створи добру атмосферу на часу, понаша
се као да је наш вршњак. (ученик, сеоска основна школа)
Као разлоге због којих су незадовољни радом наставника на
часу Ликовне културе, ученици наводе следеће: предавања
су незанимљива и неразумљива; настава се реализује само
у учионици, без посете галеријама и музејима; критерију
ми оцењивања су високи; контролни задаци су веома тешки;
теме су незанимљиве. Пример:
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Незанимљив наставник, учим предмет као историју, а не
би требало тако. (ученик, градска основна школа)
Из одговора испитаника може се закључити да ученици, из
међу осталог, очекују од наставника да одржава ред и ди
сциплину у одељењу. Наиме, ученицима смета ако предавач
није ауторитет и ако је мекан, не држи ствари под контро
лом. Смета им недисциплина услед које наставник приме
њује репресивне мере, а које уједно кваре позитивну слику
о њему:
Наставник није ауторитет, стално је галама и недисци
плина на часу, наставник излази са часа. (ученик, градска
основна школа).
Наставник се често дере на нас, треска дневником и не
пријатан је. (ученик, градска основна школа)
Наведени одговори ученика отварају поље могућег дело
вања наставника Ликовне културе у доменима избора и на
чина презентације садржаја, мотивисања ученика, начина
оцењивања, креирања пријатнијег окружења за рад, подсти
цања слободе изражавања и критичког дијалога. Коначно,
савремено конципирана настава ликовне културе захтева
креативне наставнике који прате нове тенденције у образо
вању и који поред знања о овој области треба да имају педа
гошко-психолошке и дидактичко-методичке компетенције.

Закључна разматрања
Проучавање наставе ликовне културе и улоге наставника
из перспективе ученикâ основних школа представља један
од важних предуслова за вредновање образовно-васпитног
рада. Анализа резултата истраживања показује да највећи
број ученика процењује Ликовну културу као осредње за
нимљив наставни предмет и сматра да наставник у значај
ној мери доприноси занимљивости самог предмета. Такође,
највећи број ученика процењујe Ликовну културу као на
ставни предмет веома лак за учење и опажа да је наставник
веома допринео да им овај предмет буде приступачнији. Го
тово половина испитаних ученика изјашњава се да је пот
пуно задовољна радом наставника на часу, а нешто мањи
број ученика – да је углавном задовољна. Ниво задовољства
ученика методама реализације часа и односом наставника
са ученицима повезан је са начинима на које ученици проце
њују занимљивост овог наставног предмета. Анализа одго
вора ученика указује на то да су занимљивост и процењени
ниво тежине овог предмета за учење у највећој мери пове
зани са начином обраде градива, начином рада наставника,
разноврсношћу задатака који се постављају ученицима.  
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Резултати истраживања недвосмислено указују на важност
улоге наставника и његових компетенција за успешну реа
лизацију наставе Ликовне културе. Које ће функције те на
ставе доћи до изражаја у току њене реализације и у којој
мери, не зависи само од онога што је планом и програмом
прописано већ и од тога како наставник разум
 е, тумачи и
реализује циљеве, односно садржаје програма.
Иако не постоји општеважећи модел „доброг наставника
ликовне културе”, може се указати на пожељне правце под
стицања развоја компетенција наставника. Поред компетен
ција из области ликовне уметности, иницијално образова
ње и професионално оспособљавање наставника треба да
обухвати и стицање знања о развојним карактеристикама
деце, разумевање проблема васпитања и образовања у све
тлу различитих теоријских концепција, као и оспособља
вање предавача да критички сагледава значење тих теори
ја за примену у пракси. Наставник Ликовне културе треба
да буде дидактичко-методички оспособљен за планирање,
организовање и реализовање наставе на начин који ће омо
гућити да се код ученика подстакне креативност и ликовно
истраживање, интерпретација и дискусија на пољу умет
ности. Треба континуирано да изграђује слику своје улоге
и утицаја у том процесу, уз помоћ сазнања која му омогу
ћавају да испитује, проверава и мења своју праксу. Његова
отвореност за информације у вези са очекивањима учени
ка, њиховим интересовањима, потребама и циљевима, као
и спремност да те информације користи у планирању свог
рада – позитивно утичу на развој ученика и на постигнућа
која ће остваривати.
Имајући у виду значај и улогу уметности и ликовног вас
питања за целокупни развој личности, неопходна су даља
теоријска и емпиријска истраживања у циљу обезбеђивања
научне основе за унапређивање наставе Ликовне културе.
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ART EDUCATION AND TEACHER ROLE 
FROM STUDENT PERSPECTIVE
Abstract
In this article we have been focused on studying the ways in which
elementary school students experience art education and work of art
teachers. We were interested in how students evaluate the difficulty
and attraction of Art as a school subject, how much they  are satisfied
with the work of their art teachers and how much the work of their
teachers has contributed to this subject becoming easier and more
interesting to them. The sample covered 215 eighth grade students
from different urban and rural elementary schools. For research
purposes, a questionnaire was designed containing open-ended and
close-ended questions. The research results indicate that the largest
number of students evaluated art education as medium interesting and
very easy, also showing that students think that the attraction and the
level of difficulty of the subject itself depend a lot on the teacher. The
attraction and the difficulty of the subject mostly depend on: the method
of work on the curriculum, the method of work of the teacher and the
diversity of tasks given to students. The results therefore suggest that
the professional competences of an art teacher are the key factor in
successful teaching.
Key words: teacher’s work, teacher’s role, student attitude, elementary
school, art culture
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ЏЕЈМС ЕНСОР:
УМЕТНИК МЕЂУ МАСКАМА
Сажетак: У овом тексту разматраћу стваралаштво Џејмса Ен
сора указујући на значај мотива маске и поступка маскирања у
његовим аутопортретима. Као један од најут
 ицајнијих белгиј
ских уметника друге половине деветнаестог века, Енсор је при
знање за сопствени рад доживео релативно касно, након што је
реализовао најзначајнији сегмент свог обимног опуса, ушавши у
пету деценију живота. Због сатиричног погледа на културну си
туацију у Белгији, сликар је често био игнорисан и критикован,
што је у време његове највеће продуктивности (девета деценија
деветнаестог века) доводило до уметниковог потпуног повлаче
ња у самоћу стваралаштва. Разапет између јавног одбацивања
и закаснеле славе, Енсор је себи додељивао различите улоге: од
самоувереног сликара у младости, преко мученика и жртве, аут
сајдера прогоњеног демонима, до визионара опкољеног маскама,
стварајући јединствен корпус аутопортрета у коме се преплићу
елементи фантастике, гротеске и театра, а у којима маскира
ње постаје кључни поступак којим се преиспитује идентитет и
успоставља иронијска дистанца према свету у коме се живи.
Кључне речи: Џејмс Енсор, аутопортрет, маска, маскирање,
религиозне сцене, теат
 ар, карикатура

I Маске у Остендеу
Године 1907. Анри де Гру (Henry de Groux), белгијски сим
болиста, насликао је Портрет Џејмса Енсора (James Ensor)
у ентеријеру, приказујући га у полупрофилу као замишље
ног господина у црном троделном оделу, док седи испред
неидентификоване позадине у коју се утапа наслон његове
столице. На левом бочном зиду поред Енсора одвија се чу
десни danse macabre којег уметник није свестан, опхрван
тешким мислима што га привремено измештају из ствар
ности и наводе на медитацију о властитим стваралачким
дометима. Плејада познатих ликова, сачињена од костура,
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маскираних фигура и позоришних марионета, који се тиска
ју уз њиховог меланхоличног творца, заправо су демони из
Енсоровог сликарства и свакодневице. Они су га прогонили
током живота, учинивши га неподношљивим, натерaвши га
да одабере изолацију као једини могући модел егзистенције.
Година у којој настаје поменути портрет заокружује читав
низ тешких и неизвесних борби за уметничку афирмаци
ју, деценија проведених у игнорисању и одбијању од стра
не званичног Салона, као и јавних сукоба са многобројним
критичарима. Болно неразумевање локалне средине неретко
је наводило Енсора на вербално разрачунавање с неприја
тељском публиком која је, према његовим речима, презира
ла уметност: „Прошле године било је тридесет становника
Остендеа на изложби; ове године достићи ћемо бројку три
десет и један.”1
Озлојеђеност која је избијала из овог свестраног интелекту
алца била је видљива у његовим различитим делима, како
сликама монументалног формата, тако и графикама и кари
катурама скромних размера. Управо зато не чуди чињеница
да јавност није желела да се суочи са застрашујућом визијом
сопствене хипокризије, покварености и подлости коју им је
понудио овај хиперосетљиви егоцентрик. Изједначавајући
лица својих суграђана с маскама и лобањама, претварајући
их у смешне, игнорантне, злокобне креатуре које губе иден
титет у маси себи сличних, Енсор је током осамдесетих и
деведесетих година деветнаестог века пружио визионарску
слику модерног друштва у коме се фаворизују материјалне
над духовним вредностима, а медиокритети спутавају инте
лигентне појединце у напредовању. Управо ова психологија
масе која почива на механизму препознавања самосвесног
индивидуалца – интелектуалца, уметника, научника – и ње
говог намерног одбацивања, условила је, између осталог,
Енсоров скрајнути положај у тадашњим културним круго
вима који још увек нису били спремни за „експресионистич
ки” шамар јавном укусу. Енсор је о томе говорио: „Логично
је да сам тражио моћна изражајна средства – нарочито маске
са њиховим јарким бојама. Волео сам ове маске зато што су
вређале публику која ме је тако лоше прихватила.”2 Треба
ло је сачекати 1908. годину када се појавила прва афирма
тивна монографија Емила Верхарена (Emile Verhaer en) која
ће изменити поглед на Енсоров опус, условљавајући нови
однос према његовом стваралаштву и доносећи коначну
1 Becks-Malorny, U. (2000) James Ensor: Masks, Death, and the Sea, Köln:
Taschen, p. 41.
2 Berman, P. (2002) James Ensor: Christʼs Entry Into Brussels in 1889, Los
Angeles: Getty Publications, p. 11.
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рехабилитацију 1920. године на ретроспективи у Галерији
Жиро (Giroux) у Бриселу. Након поменутог догађаја, Кра
љевски музеј откупио је шест сликаревих дела за своју ко
лекцију. Најзад, 1929. Енсор ће од краља Алберта примити
титулу барона и дочекати да његова најважнија слика, Хри
стов улазак у Брисел 1889. године3 буде први пут изложена
пред очима јавности, четири деценије након настанка, на
великој ретроспективи у бриселској Галерији лепих умет
ности (Palais des Beaux-Arts). Кулминацију државног при
знања Енсоровог стваралаштва чинило је оснивање његовог
музеја у Остендеу 1948, само годину дана пре него што је
преминуо у осамдесет деветој години.4
Рођен 1860. у Остендеу, малом месту на Северном мору, Ен
сор је у њему провео читав живот до смрти, 1949. године.
Напуштао га је веома ретко, у младалачким данима, када је
отишао у Брисел на школовање, на Краљевску академију ле
пих уметности, да би се с дипломом вратио у родни град
1880. године. Ту је, на тавану изнад породичне антикварни
це, живео све до 1917, када се преселио у ујакову кућу. Са
мансарде је несметано посматрао Остенде и море које га је
импресионирало и које му је уливало енергију. Након овог
повратка кући, уследила су спорадична путовања у Париз,
Лондон и престоницу Белгије, где је одржавао везе с кру
гом прогресивних интелектуалаца окупљених око физича
ра Ернста Русоа (Ernest Rousseau), космополите либералних
схватања, чија је кућа била отворена свим људима слободне
воље, симпатизерима револуционарних идеја и следбени
цима нових достигнућа у науци и култури. У супротности
са мирном и успаваном атмосфером у Остендеу, који је у
другој половини деветнаестог века имао свега 16000 ста
новника, као и духовно заосталом климом у сопственој по
родици вођеној чврстом руком баке Фламанке, мајке Мари
је Катарине Хегеман (Maria-Catharina Haegheman) и тетке
3 Интересантно је приметити да Енсорова слика настаје неколико годи
на пре чувеног дела Психологија гомила Гистава Ле Бона (Gustave Le
Bon) из 1895. године, и била је, између осталог, инспирисана учесталим  
народним митинзима против цркве и владе краља Леополда II. Иако је
критиковао корумпираност државних структура, Енсор је недвосмисле
но указао на немоћ масе да било шта промени, с обзиром на њену пре
вртљивост, импулсивност и непоузадност. Христов улазак у Брисел ука
зује на острашћеност и слепило масе која не би умела да препозна свог
спасиоца чак ни када би се он појавио у њеним редовима. Види више:
Le Bon, G. (2007) Psihologija gomila, Čačak: Alef, Gradac.
4 Енсорове слике део су значајних светских уметничких збирки: Музеја
Гети у Лос Анђелесу, Краљевског музеја лепих уметности у Антверпену,
Музеја ликовних уметности у Генту. Такође, његови многобројни радо
ви могу се видети у колекцији Енсоровог on-line музеја на адреси: http://
jamesensor.vlaamsekunstcollectie.be/en
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Мими скромног порекла, Енсор се определио за породицу
Русо, која га је фасцинирала и која му је у периоду инте
лектуалног развоја у Бриселу пружила подршку и отворила
нове културне хоризонте. Разумљиво је да је Остенде мла
дом уметнику у периоду стицања знања деловао као нераз
вијена провинција у којој је био спутан бакиним и мајчиним
ауторитетом и њиховим непоколебљивим настојањем да га
увуку у трговину егзотичном робом, сувенирима и карне
валским реквизитима које су поседовале у породичној рад
њи куриозитета. И поред тога, постојала је једна личност
која је подржавала Енсора у борби за уметност. Био је то
његов отац, Енглез, који је студирао медицину у Бону, гово
рио неколико језика и неизмерно волео музику. Монотонија
у Остендеу угасила је и последње трачке животног елана
код Фредерика Енсора (Frederick Ensor) који се препустио
пићу до извесне смрти 1887. године. Можда баш због овога,
Енсоров однос према женама био је амбивалентан и у њи
ховим лицима видео је „маске од меса које, разумљиво, по
стају маске од папира.”5 Па ипак, касније је и сам признавао
значај чудесног реквизитаријума бакине радње који је, за
хваљујући живописној роби са свих меридијана, одлучујуће
утицао на избор кључних сликарских мотива, усаглашених
са особеном визијом света његове свакодневице: „Моји баба
и деда имали су Остендеу радњу у којој су продавали мор
ске шкољке, чипку, препариране рибе, старе књиге, гравире,
порцелан, робу најразличитијег порекла коју су стално оба
рале мачке, папагаји и мајмун...Моје детињство испуњено је
дивним сновима и посетама бакиној радњи у којој се раси
па величанствено светло са блиставих шкољки, раскошних
чипки, препарираних животиња и застрашујућег варварског
оружја од кога сам се плашио. Овај необични амбијент ути
цао је на развој мојих уметничких моћи, а моја бака била ми
је велика инспирација.”6
С друге стране, у Бриселу се, захваљујући Русоовима, Ен
сор упознао с књижевношћу, позориштем и уметношћу
старих мајстора, те је постепено формирао мисао под до
минантним утицајем романтичарске литературе и фантазије
Едгара Алана Поа (Edgar Allen Poe), симболистичких драма
Теа Ханона (Théo Hannon), Едмона Пикара (Edmond Picard)
и Мориса Метерлинка (Maurice Meterlinck), као и графич
ких радова Рембранта (Rembrandt van Rijn), Гоје (Francisco
Goya), Дирера (Albreht Dürer), Хогарта (William Hogarth),
Холбајна (Hans Holbein). У споју њихове фантазмагори
је, симболистичких начела, друштвене сатире и књижевне
5 Becks-Malorny, U. нав. дело, p. 11.
6 Berman, P. нав. дело, p. 6.
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гротеске, Енсор ствара сопствени препознатљиви сликарски
идиом који ће га учинити једним од претеча експресиони
зма у Немачкој. Према речима Улрике Бекс-Малорни (Ulrike
Becks-Malorny), сликарева тврдоглавост, критички став и
анархистичко биће нашли су довољно подстицаја у кући Ру
соових, а у личности Ернста Русоа Млађег, Енсор је стекао
пријатеља који је са њим делио наклоност према бучним
играма, бизарним костимима и прерушавањима.7
Године 1879. у Бриселу настаје један од најранијих Енсоро
вих аутопортрета под називом Портрет уметника испред
штафелаја у академском маниру, затамњене палете карак
теристичне за рани реалистички период. На овој компози
цији осећа се самоувереност младог ствараоца који се јасно
суочава са ликом у огледалу, држећи велику палету у пред
њем плану, помоћу које и дефинитивно жели да утемељи
своје биће у свету уметности. Сличан утисак оставља и де
ценију млађе остварење из 1890. године, Енсор испред шта
фелаја где се седећи сликар окреће ка посматрачу и суочава
са имагинарном публиком: у видљивом простору сликарске
позорнице недовршено дело на штафелају у светлим, искри
чавим тоновима недвосмислен је показатељ трансформаци
је уметничког рукописа. Пређен је пут од пригушене палете
академског, натуралистичког израза до луминозног, чистог,
хроматски богатог, симболистичког и експресивног сликар
ства које је егзалтирани Енсор коментарисао на следећи на
чин: „Доживео сам просветљење 1888. године, почео сам да
верујем у светлост, у своју светлост, своју машту и слободу.
Радио сам дугорочно. Одабрао сам своје боје! Белу! Још бе
ле! Свежу боју, чисту боју. Ону која акцентује ствари, која
им је верна. Јарко црвена. Зелено зелена. Сирово жута...”8
Изразита снага погледа и непоколебљива вера у сопстве
ни квалитет очигледна је и на цртежу из 1884, једноставно
названом Мој портрет. На њему је Енсор представљен у
ставу Дирера, указујући на себе као на сликара, филозофа
и надареног појединца који је настављач пута свог узорног
претходника. „Маскирањем” у чувени Диреров Аутопор
трет из 1500, Енсор уводи, можда и најранију референцу
на Христа Спаситеља, са којим ће се и експлицитно иденти
фиковати у више наврата током живота. Иако изостаје стро
га фронталност Диреровог става, резервисаног кроз исто
рију уметности искључиво за Христа, Енсоров гест указује
на уметников положај у друштву: он се истовремено осећао

7 Becks-Malorny, U. нав. дело, стр. 15.
8 Berman, P. нав. дело, стр. 12.
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као визионар и жртва, као вођа и прогоњени. Овакав утисак
неће га напустити до краја живота.9

II Енсор као мученик и плен
У деценији између 1880. и 1890. године Енсор се кретао из
међу Остендеа и Брисела. Упркос чињеници да се суочавао
с негативним критикама и одбијањима Салона, он је 1883.
године постао један од најутицајнијих чланова авангардне
уметничке асоцијације, Групе XX (Les Vingt),10 коју је осно
вао новинар и критичар Октав Маус (Octave Maus), уредник
прогресивног гласила Модерна уметност (L’Art Moderne).
Удружење је окупило ствараоце који су се залагали за нову
уметност, за што већи степен експеримента и ослобађање
од диктата Академије. У њој су се, између осталих, нашли
и симболиста Фернанд Кнопф (Fernand Khnopff), поенти
листа Тео ван Риселберг (Théo van Rysselberghe), као и им
пресиониста Вили Финч (Willy Finch). Чланови удружења
подржавали су прогресивне стваралачке снаге у Францу
ској, попут Монеа (Monet), Сераа (Seurat), Редона (Redon),
Реноар а (Renoir), Сезана (Cézanne) и Ван Гога (Van Gogh),
позивајући их у Белгију на годишње презентације уметно
сти. Група XX пружила је уточиште Енсору омогућавајући
му да редовно излаже, охрабрујући га да напусти затамњени
колорит формативног периода, одвоји се од домаћих, инти
мистичких тема и развије индивидуални стил утемељен у
анегдоти, театру и карикатури. Октав Маус је 1884. указао
на снагу уметниковог талента, истакавши: „Енсор је лидер
групе. Он је светионик. Енсор сумира одређене принципе
који се сматрају анархистичким. Укратко, Енсор је опасни
индивидуалац који има велике шансе.”11
Самопоуздање стечено Маусовим похвалама сликар потвр
ђује на једном од најзначајнијих аутопортрета, Уметник с
цветним шеширом, који започиње 1883. и комплетира пет
година касније, додајући натуралистичкој представи лица
у затамњеној, смеђој палети, луминозни шешир с цвећем и
перушкама, који постаје својеврсни ореол што издваја сли
кара из таме околног простора. Са особеним благо увије
ним брковима и погледом којим студиозно проучава лик у
9 Не треба заборавити ни на Диреров осећај разапетости између две
средине у којима је боравио. Италију је доживљавао као своје подне
бље што потврђује на свом Аутопртрету с рукавицама (1498), док
га је у родној Немачкој мучила меланхолија и стална размишљања о
узалудности живота.
10 О Групи XX више видети у: Block, J. (1996) Les XX, Grove Art Online,
Oxford: Oxford University Press.
11 Berman, P. нав. дело, стp. 8.
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огледалу захтевајући контакт очи у очи, Енсор преиспитује
сопствени положај у постојећим друштвеним и уметничким
околностима, маскирајући се у Рубенса (Peter Paul Rubens).
Самоувереност која зрачи из Енсоровог лика указује на ме
сто које прижељкује или које му већ припада у савременом
уметничком пантеону. Ситуац
 ија, нажалост, често није била
наклоњена овом индивидуалцу. С временом, он је интензив
није преобликовао стварност на непријатан, а за публику и
критику „увредљив” начин, што је узроковало маргинализа
цију и игнорантно ћутање о његовим делима на годишњим
смотрама Групе XX. Додатни мотив за уметникову резигна
цију била је позитивна критика дела Фернанда Кнопфа из
пера Октава Мауса, објављена у часопису Модерна умет
ност 1886, коју је Енсор коментарисао у свом особеном сар
кастичном тону: „Будућност ће одлучити и свакоме додели
ти место које му припада. Поуздам се у себе; успех других
ме не забрињава.”12 Портрет у жалости и слави из исте
године доказ је потпуно супротног расположења. Енсоров
утварни лик сада већ подсећа на неуротичног ствараоца, му
ченог неад
 екватним пријемом у групи у којој је до тада на
лазио погодну климу за рад, и усамљеног човека разапетог
унутрашњим демонима, због којих ће се све више повлачити
у интиму атељеа на тавану породичне куће.
Осећање изопштености условило је Енсорово окретање
религиозним темама, које је он у наредним деценијама ва
рирао и преобликовао, удаљавајући се од канонизованих
хришћанских представа, мењајући улоге историјским лич
ностима и преузимајући на себе улогу жртве. У том сми
слу он није био први уметник девентаестог века који је се
бе посматрао као несхваћеног и усамљеног генија. Његови
савременици попут Сезана, Ван Гога, Гогена, Шилеа (Egon
Schiele) успостављају тип „аутопортрета као искушеника и
мученика” потврђујући идентично осећање неприпадања
друштву и неуклапања у локалну средину. Енсор је, међу
тим, био најдоследнији у свом пројекту, изједначавајући се
с Христом, исмеваним и пониженим од неуке гомиле, би
чеваним и коначно, разапетим. У тренуцима великих пси
хичких искушења и неподношљиве физичке изолованости,
Енсор се опредељивао за борбу кроз уметност, константно
се прерушавајући, играјући различите ликове, упућујући на
чињеницу да је он главни јунак у сопственом театру умет
ности. Бекс-Малорнијева је исправно приметила: „Енсор је
био свуда у Енсору. Променљиве, контрадикторне улоге које
је прихватао упућују на саркастично расположење и стања
депресије, која су повремено прекидана искрама хумора и
12 Becks-Malorny, U. нав. дело, стp. 67.
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самоироније.”13 У свим тим инсценацијама он има најзна
чајне место: Енсор је укључен у велику поздравну параду
Христовог уласка у Брисел 1889; осећа се као страдалник
у призорима који парафразирају циклус Христових патњи;
он је искушеник попут Светог Антонија; преображава се у
харингу око које се скелети боре као око драгоценог плена.
Коначно, костури и маске прогањају га док он покушава да
сачува свој идентитет у гомили и да се с подсмехом суочи са
смрћу, замењујући своје лице застрашујућом лобањом која
празним очима тупо зури у посматрача.
На цртежу Голгота, насталом 1886. године, Енсор се први
пут непрерушено изједначава с Христом, што ће поновити и
на чувеној композицији Христов улазак у Брисел 1889. годи
не, као и на нешто каснијим сликама Ecce Homo и Костури
се боре око обешеног из 1891. године. Ово су остварења у
којима се уметник најексплицитније идентификује с Хри
стом, иако у појединим делима на његово присуство уме
сто Христа, упућује само натпис. На Голготи се на Спаси
тељевом крсту појављује инскрипција Енсор (уместо Inri),
док су његови прогонитељи и непријатељи именовани у
маси света која присуствује распећу. То су критичар Фети
(Edoua rd Fétis), као и особа у предњем плану која на леђи
ма има ознаку XX, персонификујући уметничку групу којој
је Енсор припадао, а која сада мирно посматра догађај, не
устајући у одбрану интегритета некадашњег колеге. Разапе
ти Христ/Енсор постао је симбол личне патње. Уметник је
своје муке вероватно схватао као неизбежни сегмент њему
намењене судбине. Александар Старџис (Alexander Sturgis)
истиче да је тема уметника као изабраног појединца у де
ветнаестом веку подразумевала додатну димензију захва
љујући чињеници да је расло интересовање за оно што се
налазило испод видљиве реалности. Христ више није био
само симбол уметникове агоније, већ и његовог настојања
да допре до духовних истина.14 У том смислу, могуће је да
је Енсор изабрао Христа као универзални симбол уметника
који се осећа одбачено и страда због својих (визионарских)
дела. На графикама из 1888. и 1895. године под називом Де
мони ме нападају Енсор је смештен у централни део ком
позиције, испред надгробног споменика означеног његовим
именом, покушавајући да се одупре утварама и костурима
који се спремају да га савладају и сместе га у гроб који су
му наменили. Он изнова наглашава неусклађеност између
13 Исто.
14 Sturgis, A., Christiansen, R., Oliver, L. and Wilson, M. (2006) Rebels and
Martyrs: The Image of the Artists in the Nineteenth Century, London: Natio
nal Gallery, p. 139.
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академске уметности и уметничких слобода, између сликар
ских правила и неспутане имагинације. Демони који су га
шчепали, заправо су војници који долазе по Христа у Гетси
манском врту: то су Енсорови критичари и некадашњи исто
мишљеници из групе који су га издали и окренули му леђа,
остављајући га усамљеног у рукама судбине.
Интересантно је да се Енсор као Христ тешко уочава у по
дивљалој карневалској маси на Христовом уласку у Брисел
1889. године, слици која представља својеврсну синтезу
војне параде, годишњег карневала у Остендеу и спектакла
уприличеног о великим државним празницима. Много
бројни банери дефинишу савремени тренутак у коме је би
блијски догађај Христовог уласка у Јерусалим „претворен
у сложену модерну и локалну параболу”15. У тој параболи
централно место припада Енсору спаситељу који своје уто
чиште од безобличне гомиле препуне наказних креатура
тражи у свету уметности. Маска која је до овог тренутка
скривала лица, сада постаје друго, ново лице њених носи
лаца. Она потврђује тзв. „истинитост маске” о којој је Ал
фред Жари говорио: „Кад нам се карактери покажу испод
маске, морамо помислити да карактер не значи ништа друго
до маску и да је лажно лице оно право, јер је лично.”16 Пре
ма речима Ота Бихаљи-Мерина хришћанство је одбацило
антички култ нагог тела прихватајући наготу душе и њеног
огледала – људског лица. Омражена и одбачена маска би
ла је симбол лажи, покварености и завођења.17 Управо таква
својства маске прихвата Џејмс Енсор и она постају најви
дљивија на Христовом уласку у Брисел. Демаскирајући сво
је суграђане, он себе јасно издваја из света коме не жели
да припада и који га у помамном лудилу ни не примећује:
„Енсоровој поремећеној гомили, укључујући и бискупа у
предњем плану, Христ ништа не значи, јер је тек једна од
многобројних разнобојних прилика у булеварској гужви. За
уметника, Христ је морални и духовни узор, а у случају ове
слике, његов алтер его.”18

15 Berman, P. нав. дело, стр. 14.
16 Shattuck, R. (1958) Die Belle Epoque. Kultur und Gesellschaft in Frankreich
1885-1918, Munich: Piper Verlag, p. 239.
17 Bihalji-Merin, O. (1970) Maske sveta, Beograd: Vuk Karadžić, Ljubljana:
Mladinska knjiga, str. 25.
18 Berman, P. нав. дело, p. 72. Берманова наводи да је почев од епохе роман
тизма била наглашена реторика о спаситељским својствима уметности
и жртвеној крви уметника како би се дела авангарде одвојила од оних
која одговарају масовном укусу. Књижевници који су суштински ути
цали на симболисте истицали су месијанску улогу уметника. Ауторка
помиње Бодлерa (Charles Baudelair e), који је сматрао да је уметник сам
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Трнов венац који се налази на глави сликара у каснијој ком
позицији Ecce Homo поцртава Енсорово осећање угрожено
сти и страха узроковано стешњеношћу између двојице кри
тичара: Едуар а Фетија и Макса Шулцбергера (Max Sulzber
ger), који га и буквално растржу зубима на слици Скелети
се боре око усољене харинге (1891). Овде се Енсор преобра
жава у плен, и постаје кључна личност у театру апсурда у
коме костури и даље робују прождрљивости, иако им храна
више није потребна. Слична сатирична нота, по узору на
Вилијама Хогарта, појављује се и у делу Костури се боре
око обешеног, у коме се остварује необичан спој уметнико
вог аутопортрета као исцрпљеног и обешеног Христа и ње
говог симболичног приказа као „хране” за поменуте крити
чаре. Патрисија Верворт (Patricia Vervoort) прва је скренула
пажњу на значај натписа Civet у зубима жртве исколачених
очију (сасвим сигурно у питању је ансиозни и напаћени Ен
сор), која стрепи од исхода борбе два костимирана скеле
та.19 Civet је кулинарски термин из Француске и односи се
на специјалитет од зечетине, Civet de Liev re који се обавезно
служи полупечен (крвав). Врхунац овог пира уприличен је
на слици Опасни кувари (1896) чија је тема пародирање са
лонских вечери уприличених за интелектуалце који су рас
прављали о уметности и њеној будућности. Октав Маус и
Едмон Пикар спремно сервирају Енсорову главу на тањиру
(лице уметника праћено је и исписом Art Ensor) уваженом
скупу критичара, међу којима је само један сликарев исто
мишљеник, Емил Верхарен, који пљује у Сулцбергеров та
њир. У овој симболичкој декапитацији Енсор је истовреме
но и Христ (на шта упућује риба послужена уз његову главу
као јасан знак евхаристије), и Јован Крститељ чију главу
Салома доноси цару Ироду као дар од непроцењиве вред
ности. У деценији између 1885. и 1896. године Енсорове
сложене алегоријско-религиозне композиције доведене су
до карикатуре, изведене с плакатском јасноћом, и обогаћене
елементима препознатљиве сатире. Управо оне остају као
сведочанство Енсоровог размишљања о властитом положају
несхваћеног генија који уметничку борбу неизвесног исхода
изједначава са Христовим страдањем. То потврђују његова
писма критичару и писцу Едуар у Дижардену (Édouard Du
jardin): „За мене је уметност рођена у патњи и осим у ретким
тренуцима, мој живот је огорчење и разочарење.”20
свој краљ, свештеник и бог, као и Флобера (Gustave Flaubert), који је
говорио да морамо имати Христа у уметности који ће лечити лепрозне.
19 Vervoort, P. Reinforcing the Image: Ensorʼs Use of Signs in Works Betwe
en 1886–1896 in: Verbal/Visual Crosiing 1880–1980, ed. Dʼhaen, T. (1990),
Amsterdam: Rodopi, Antwerpen: Restant, pp. 108–113.
20 Becks-Malorny, U. нав. дело, стр. 83.
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III Енсор међу маскама и скелетима
У својим записима и белешкама, Енсор објашњава значај
маске за своје стваралаштво: „Ах, треба видети све те маске
под нашим широким опалним небом, видети како се, зама
зане свирепим бојама, крећу бедне, повијене кичме, јадне,
на киши, страшне личности, истовремено дрске и стидљиве,
сподобе које штекћу или брундају, гласа пискутава или као у
помахнитале трубе. Главе као у језовитих животиња, са нео
чекиваним, необузданим покретима надражених звери. То
је одвратно човечанство, али тако немирно, под прњама које
се преливају у дугиним бојама шљокица отргнутих са маске
месеца. Онда ми је пукло пред очима, и моје срце је задрх
тало, и моје кости су задрхтале, и схватио сам колико су из
обличења огромна и најавио сам модерни дух. Одсликали
су се обриси једног новог света.”21 Уводећи мотив маске на
композицији Скандализоване маске (1883), Енсор се поја
вљује као оштри критичар непросвећености и људске једно
страности. Он сецира друштвене појаве и преображава по
јавну реалност у фантастични свет у коме се смело спајају
хришћанска иконографија, ритуали, комедија дел арте, кар
невалске параде и фестивали. У свим овим халуцинаторним
ситуац
 ијама које своје упориште имају у стварним догађаји
ма, вишевековној традицији маскарада у Белгији и фламан
ским кермесима које слика Питер Бројгел (Pieter Brueghel),
укључен је велики број бизарних фигура чија су лица некада
искривљена, а некада сакривена испод застрашујућих маски
које се изједначавају са физиономијом, откривајући начин
функционисања људског карактера. У овим несвакидашњим
спојевима реалности и уобразиље Енсор показује изразиту
склоност ка преплитању високе и популарне културе, ин
тегришући у историјске композиције елементе сатиричних
журнала и карикатуре коју је неговао у сопственој уметнич
кој пракси. Један од најзначајнијих анархистичких часописа
у Белгији с краја деветнаестог века био је La Bombe, у чи
јим су илустрацијама „гротескне карневалске маске исмева
ле легитимитет црквених и политичких фигура, повезујући
претензије и хипокризију савремених политичара, баш као
и Енсорови маскирани учесници параде у предњем плану
Христовог уласка у Брисел”22. Ксавије Трико (Xavier Tricot),
међутим, посебно наглашава сликарево интересовање за ка
рикатуристе деветнаестог века којима је маска послужила не
само као средство травестије, већ као један од најпогоднијих
21 Палмије, Ж. М. (1995) Експресионизам као побуна: апокалипса и револу
ција Нови Сад: Матица српска, стр. 168.
22 Canning, M. S. James Ensor: Carnival of the Modern in: James Ensor, ed.
Swinbourne, А. (2009), New York: MoMA, p. 37.
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начина да се критикује друштво и владајући слојеви. Аутор
недвосмислено наводи Домијеову (Honoré Daumier) лито
графију Маске (Masques) из 1831, објављену у дневном ли
сту La Caricature 8. марта 1832, као један од основних из
вора Енсорове инспирације, и претпоставља да је Енсорова
графика Искушење Христово, настала под утицајем Доми
јеове илустрације Искушавање (Le Tentateur), штампане у
часопису Le Charivari (29. септембра 1851).23 Заправо, ма
ске су биле повод за размишљање о политичким токовима
и истакнутим личностима у одређеним друштвеним окол
ностима. Михаил Бахтин сматра да се у маскама снажно от
крива есенција гротеске и истиче да „такве појаве као што
су пародија, карикатура, гримаса, кревељења, пренемагања
и томе слично, представљају у својој суштини дериват ма
ске”24. У Христовом уласку у Брисел Енсор спроводи у дело
један од најзначајнијих авангардних пројеката: карикатуру
и сатиру уздиже до монументалних размера историјске сли
ке. У овој модерној библијској параболи уметнику припада
значајно место: он је месија без маске, чистог, непатвореног
лика, спреман да се суочи са застрашујућом гомилом која
прети да га уништи.
Познато је да је уметник читавог живота био окружен ма
скама. Оне су чиниле његову свакодневицу од детињства,
с обзиром на упућеност дечака на породични круг у коме
су бака и мајка водиле продавницу сувенира. У Енсоровим
сећањима оживљавале су маске из ове радње које је он че
сто преобликовао и дорађивао, мењајући њихов првобитни
изглед, домаштавајући форму, прилагођавајући је гнусно
деформисаним људским физиономијама. Штавише, у пи
смима пријатељу Лују Делатреу (Louis Delattre) 1898, Енсор
је искрено говорио о бакиним преступима које су јој омо
гућавале маске: „Моја бака би се понекад облачила у чудне
костиме. Обожавала је маскараде. Још увек је видим како
стоји поред мог кревета у време карневала. Била је одевена
као кокетна сељанчица са застрашујућом маском. Имао сам
тада пет година, што значи да је она премашила шездесе
ту.”25 На једној од најзагонетнијих уметникових слика The

23 Tricot, X. Who is hiding behind the mask in The Astonishment of the Mask
Wouse?, 25 October 2017., http://jamesensor.vlaamsekunstcollectie.be/en/
sources/online-publications/who-is-hiding-behind-the-mask-in-the-astonis
hment-of-the-mask-wouse.
24 Bahtin, M. (1978) Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjeg
veka i renesanse, Beograd: NOLIT, str. 49.
25 Ollinger-Zingue, G. (1999) James Ensor, trans. Alkins, T., Brussels: Museé
royaux des Beau x-Arts de Belgique, pp. 14–15.
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Astonishment of the Mask Wouse (1889)26 представљена је ста
рица (вероватно Енсорова бака), маскирана као фламанска
народна жена док улази у просторију у којој затиче побаца
не маске, костуре, музичке инструменте и лутке, као да је
својом појавом изненада прекинула бал под маскама. Упра
во у овој композицији присутни су сви елементи Енсоро
вих фантазмагорија које он постепено разрађује у сликама
Интрига (1890), Чудне маске (1892), Предмети у атељеу
(1889), Стара жена с маскама (1889), Скелети хапсе уче
снике маскараде (1891), Скелети покушавају да се угреју
(1889), Смрт и маске (1897), Црвени судија (1900). Маске,
марионете, авети с главама костура прекривени дугачким
разнобојним туникама, упућују на значајне изворе надахну
ћа које је Енсор пронашао у књижевности и театру. Компо
зиција Чудне маске, на којој фигуре изгледају као фантоми
с белим папирним маскама, призива у сећање причу Маска
црвене смрти (1842) Едгара Алана Поа: упркос свим мера
ма опреза које принц Просперо предузима како би избегао
смрт, она стиже по њега као бестелесни странац у црвеном
плашту с маском на лицу.
Поред наклоности ка драмским писцима чија је дела открио
у библиотеци Ернста Русоа, Енсор је често посећивао мала
позоришта у Бриселу на чијим су се репертоар има изводиле
гротеске и луткарске представе. Називајући себе „апосто
лом новог језика”, уметник је написао значајан број есеја,
критика, текстова у дневној штампи, али најбитнији је ње
гов балетски комад Љубавна игра (La Gamme dʼAmour) завр
шен 1911. године и изведен премијерно у Антверпену 1924,
а затим и у Лијежу 1927. и пет година касније у Остендеу.
Улично луткарско позориште у родном граду, бурлеске из
вођене у уметничким кафеима, као и чувени театар за ма
рионете у Бриселу (Théâtre royale de Toone), одредили су
иконографију Енсорових слика коју су чиниле костимира
не прилике, кловнови и Пјеро из комедије дел арте. На тај
начин, Енсор је успоставио везу с популарним субверзив
ним народним белгијским хумором познатим под именом
zwanze, који је био обавезни елемент пантомиме, циркуса
26 Назив слике тешко је превести, а термин Wouse се тумачи вишезначно:
а) може упућивати на лично име; б) може бити архаична фламанска реч;
в) назив сеоцета Wоuwsе, у холандској регији Росендал, носи име према
поседу барона из Антверпена; г) на енглеском ова реч означава једног
од супружника у брачној заједници; д) у роману Joseph Andrews британ
ски сатиричар Хенри Филдинг (Henry Fielding) прати живот господина
и госпође Tow-wouse. Госпођа је зла жена која малтретира супруга и
људе у окружењу. Могуће је да Енсор реферира на баку и мајку које су
прогониле његовог оца. Више о правилном схватању термина Wоuse у
тексту: Tricot, X. нав. дело.
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и луткарских представа. У њима се кроз мешавину историј
ских и религијских тема, на забаван начин, карикирао са
времени тренутак у покушају просвећивања (иначе неуке)
публике.27 Уметник је, изнад свега, укључивао себе у вла
стити опскурни сликарски театар, изједначавајући се посте
пено с костурима, мешајући се с непријатељском поворком
маски из Остендеа која га је све више притискала. Након
очеве смрти 1887. године, његова изолованост постаје опи
пљивија, те не чуди што на позорницу Енсорове уметности
улази смрт као есенцијална фигура која се меша са маски
раним приликама, кварећи њихове безбрижне феште и под
сећајући их да свака забава има крај. Године 1889. он ради
два графичка аутопортрета на којима је његов реалистички
лик с првог постепено замењен главом костура на другом.
Тешко је разумети ову Енсорову травестију, у којој он паро
дира сопствено лице, заклањајући га препознатљивим сим
болом смрти у тријумфалној пози. Овај тип „аутопортрета
у форми смрти” присутан је већ 1896/97. на слици Сликар
скелет где је у познатом аранжману атељеа у коме би тре
бало да осећа сигурност, и где је окружен својим делима,
Енсор савладан страхом од губитка уметничког потенцијала
и гашења стваралачке енергије. С обзиром на смисао за јет
ки хумор не би било погрешно помислити да није у питању
стрепња већ Енсорово суочавање с критичарима који су га
отписали и „живог сахранили”, док он на својој мансарди
„одређује будућност модерног сликарства”.28 Без маске, без
лица, сведен на лобању, он истиче значај својих дела која ће
у будућности говорити уместо њега.
Као што сам указала у свом раније објављеном чланку, „те
ме Енсорових слика постају још изразитије уперене ка раз
откривању лицемерја друштва и привидних пријатељских
односа. Зато маске више не сакривају, већ откривају праву
људску природу и особине оних у чијем је кругу уметник
провео живот. Ако су маске из породичне радње, или оне
виђене на карневалу у Остендеу, на почетку, још увек део
особеног уметничког реквизитаријума, с временом оне губе
декоративну и добијају нову, критичку функцију.”29 Запра
во, Енсор иде корак даље у односу на Бошове (Hyeronimus
Bosch) паклене визије овоземаљског живота или Бројгелов
27 Canning, M. S. нав. дело, стр. 36–38; Tricot, X. Squelette arrêtant masques,
an unknown painting by Ensor, 25 October 2017., http://jamesensor.vlaamse
kunstcollectie.be/en/sources/online-publications/squelette-arretant-masquesan-unknown-painting-by-ensor.
28 Haes arets, P (1959) James Ensor, New York: Harry N. Abrams, p. 50.
29 Metlić, D. (2014) U svetu bez lica: Upotreba maski kod Ensora i Kjubrika,
Zbornik seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Uni
verziteta u Beogradu br. 14, Beograd: Filozofski fakultet, str. 42.
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саркастични поглед на раскалашност човека. У његовом
опусу човек је стравична креатура, чудовиште које не заслу
жује ништа друго до подсмех, поругу, презир и осуду. Ен
сор доследно спроводи оштру критику уз помоћ маске која
постаје његово убојито оружје. О томе је забележио: „Пра
ћен прогонитељима, са радошћу сам се повукао у усамљену
средину у којој влада маска, пренаглашени израз, раскошни
декор, велики неочекивани покрети, сјајна узбурканост.”30
Иако изгледа парадоксално, поменуто „повлачење” најочи
гледније је у Аутопортрету с маскама (1899), композицији
у коју се преселио horror vacui са Христовог уласка у Брисел:
маске са свих меридијана, лица са лажним носевима и пра
зним очним јабучицама, избуљене и исцерене физиономије
и костури који надиру из задњег плана, окружују мирног,
самоувереног сликара који се дискретно издиже изнад хип
нотисане гомиле, успевајући да је надвлада и наметне се као
победник. Креирајући јавну слику уравнотеженог и мирног
интелектуалца, јаког карактера и свесног својих вредности,
Енсор се удаљава од низа претходних аутопортрета у којима
се демаскирао, упућујући на примарно осећање угрожено
сти и страха од смрти. Он сада није жртва, а према речима
Канингове, управо ово дело служи као реклама, не за позо
ришну представу или водвиљ, већ за Енсора звезду у кар
невалској пародији модерног живота.31 На Аутопортрет
с маскама из 1899. надовезује се истоимено остварење из
1937, на коме је расположење сасвим измењено. Етаблиран
у друштвеним круговима, примљен у Краљевску фламанску
академију наука и уметности Белгије 1925, остарели сли
кар благог израза лица окреће се ка посматрачу док кичицу
управља према разнобојним маскама из европске и јапанске
традиције, које су сада, сведене на реквизите и декоративне
елементе у атељеу, постале безопасни демони прошлости.
Од младалачких снова о признању у Белгији, преко одбаци
вања и игнорисања које је морао да преживи више пута то
ком живота, до коначно доживљене закаснеле славе, Енсор –
сликар, графичар, писац, критичар, композитор – прошао
је мукотрпан пут од маргинализације до пуне афирмације
свог изузетно обимног и комплексног опуса. У њему је све
било подређено уметниковом „поетском ја” као константи
Енсоровог уметничког израза. Спајајући сликарство и кари
катуру, обликујући стваралаштво под утицајем књижевно
сти, театра и популарне културе, Енсор се (де)маскирао и
трансформисао како би се супротставио ограничењима сре
дине, проговорио против хипокризије друштва и суочио се
30 Палмије, Ж-М. нав. дело, стр. 170.
31 Canning, M. S. нав. дело, стр. 40.

206

ДИЈАНА МЕТЛИЋ
са самозадовољним суграђанима Остендеа. Он је у уметно
сти остварио јединствени пројекат којим је оштро и без ком
промиса указао на бесмисленост испразног живота који је
Европа водила на прелазу векова. Са својим многобројним
погледима које упућује ка посматрачу (поглед жртве, муче
ника, хероја, напаћеног и несхваћеног генија, универзалног
ствараоца), Енсор је у аутопортретима успео да креира ин
дивидуалан, личан и, истовремено, безвремен поглед. При
дружујући се сликарима деветнаестог века који су на сро
дан начин у уметности тражили пут ка исцељењу друштва,
па и по цену сопствене жртве (симболисти, Ван Гог, Гоген,
Мунк), Енсор је успоставио мост ка експресионистима, пре
свих, Максу Пехштајну (Max Pechstein) и Емилу Нолдеу
(Emil Nolde), чији скелети и маске прогоне ауторе, указују
ћи на њихову дубоку психолошку драму, на тежњу да кроз
аутопортет прикажу лице и наличје људске врсте.
У години пријема у чланство белгијске Краљевске академи
је Енсор је већ био зашао у седму деценију живота. Уметни
кова приступна беседа није сакривала огорчење средином и
немогућношћу да раније сагледа револуционарност његовог
сликарског рукописа. Говорећи тада да је морао да се бори
против многобројних маневара, изненадних ветрова, бура и
поплава, топлих и хладних струја, закључио је да се у мо
ментима осећао као Холанђанин Луталица или Синбад Мо
репловац.32 На једном од касних остварења, Аутопортре
ту поред хармонијума (1933), Енсор више није ни Христ,
ни Св. Антоније, нити Јован Крститељ. Он се не плаши да
ће га, попут плена, сецирати на вечери његови критичари.
Не суочава се с маскама, не бори се с наказним креатурама.
Спокојни старац у оделу седи за хармонијумом, испред мо
нументалног Христовог уласка у Брисел, пре него што ће га
поздравити (имагинарна) публика за коју ће извести један
од својих музичких комада. Узбуркано море у луци Остенде,
„море које пије крвава сунца”33, коначно се смирило.
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JAMES ENSOR: ARTIST SURROUNDED BY MASKS
Abstract
In this paper I will discuss the artistic oeuvre of James Ensor, focusing
my attention on the significance of the mask motif and the importance
of disguising in his self-portraits. As one of the most influential Belgian
painters, graphic artists and caricaturists of the second half of the
nineteenth century, he received recognition for his work relatively late,
after he had already completed the most important part of his extensive
opus, entering into the sixth decade of his life. Due to his specific
attitude towards society and satirical approach to the complex political
and cultural situation in Belgium, Ensor was often ignored or openly
criticised, which at the time of his greatest productivity (the ninth
decade of the nineteenth century) led to uncontrolled public behaviour
and complete withdrawal into the solitude of his atelier. Stuck between
his wishes and expectations, public ignorance and late fame, Ensor
played diverse roles in his self-portraits. He represented himself as a
confident artist in youth, as a successor of Dürer and Rubens. Disguised
in a controversial iconic appearance, he identified himself with Christ.
He saw himself as a martyr or a victim. He often felt like an outsider
torn by demons, tormented by skeletons, and haunted by death. In the
end, he was a visionary surrounded by masked citizens of his native
Ostend, in which he spent his entire life. Creating a unique corpus
of self-portraits in which elements of fantasy intertwined with the
grotesque and theatrical, Ensor became a missionary of modern art, just
like Van Gogh, Gauguin, Schiele, Cézanne. The mask in his oeuvre
developed into a key instrument for reassessing identity with an ironic
distance from the world in which Ensor lived.
Key words: James Ensor, self-portrait, mask, disguise, religious
painting, theatre, caricature
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ПРОЦЕСИ
ТРАНСКУЛТУРАЛИЗАЦИЈЕ
НА ПРИМЕРУ МЕЛОДИЈЕ
TWINKLE, TWINKLE LITTLE STAR
Сажетак: Концепт транскултуралности подразумева значајну
идеолошку позицију у оквиру постмодерних Студија културе, а
актуелизује се у контексту идеје мултикултуралног друштва на
којој се темељи и идеологија културне политике интегрисања у
европски мултинационални простор, чему тежи и наша заједни
ца. Живи процеси транскултурализације интезивирају се истовре
мено са експанзивним развојем модерних комуникацион их техноло
гија и свеопштом тенденцијом глобализације. С немогућношћу ре
гресије на монокултуралне концепте намеће се као неизбежност,
те самим тим и неопходност, потреба за сагледавањем управо
позитивних страна процеса транскултурализације као и захтев
за њиховим имплементирањем у свакодневне интеркултуралне од
носе и појаве. Циљ овог рада јесте да укаже на комплексност и
слојевитост процеса транскултурализације, као и да размотри
могућност њихове примене у поступку превазилажења друштве
них тензија условљених неразумевањем културолошких разлика,
али и сличности. Ове процесе могуће је разумети на једноставном
примеру глобалног транскултуралног феномена, мелодије познате
под називом Twinkle, Twinkle Little Star.
Кључне речи: транскултурализација, транскултуралност,
интеркултуралност, мултикултуралност, Twinkle, Twinkle Little
Star

Концепти интеркултуралности и транскултуралности су ме
ђусобно комплементарни али се та два подручја често сма
трају и опозицијским. Оба појма произилазе из концепта
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мултикултуралности1 који подразумева коегзистенцију ви
ше култура у оквирима једне територије. Појам интеркулту
ралност односи се на интерперсоналну комуникацију међу
припадницима различитих култура при чему се сагледавају
њихове различитости (нa пример на нивоу сазнања и симбо
ла). Концепт интеркултуралности надопуњује концепт тран
скултуралности. Транскултуралност је приступ који сматра
да културе нису етнички затворене, језички хомогене и те
риторијално ограђене средине. Културе су по овом концепту
конституисане на променама и међусобним преплитањима
која су опет резултат проширених контаката и односа. По
јам транскултуралност обухвата сазнања о међусобној по
везаности различитих култура али и праву на индивидуални
културни одабир у глобалном свету.
Михаил Епштајн (Mikhail Epstein) појашњава транскулту
ралност као теоријски оквир кроз који се могу описати и ана
лизирати „културна динамика и креативно изражавање у са
временим мобилним друштвима”, а транскултурализам као
„нови оперативни и идеолошки начин културне интерак ц
 ије”
који осим узајамног деловања међу културама промовише и
идеју њиховог зближавања с циљем превазилажења страног
и непознатог у различитим културним димензијама.2 Другим
речима, у транскултуралном концепту требало би заправо
разликовати два значења: прво које се односи на практичну
реалност или свакодневицу – транскултурализам, и друго ко
је се као нормативни концепт односи на жељену реалност –
транскултуралност.3   
У првом делу рада ови теоријски концепти који су настали
у оквиру постмодерне академске дисциплине Студије кул
туре, биће разматрани у контексту културне глобализације.
Према виђењу неких теоретичара популарна култура ника
да не би успела постати темељ савремене културе да није
било музике као једног од њених основних израза. „Музи
ка је срце и душа популарне културе”.4 Зато се за адекватан
1 Због убрзаног интернационалног протока капитала и информација као
и успостављања блиских културних веза између географских простора,
постмодерно време одликује поредак у којем друштвене односе и форме
обликују  масовни медији и популарна култура. Тако се међу доминант
ним теоријским концептима постмодерног дискурса издвајају глобали
зација и мултикултурализам.
2 Epstein, M. N. (2009) Transculture: A Broad Way, American Journal of Eco
nomics and Sociology Vol. 68 Issue 1, p. 340.
3 Sefchovich, S. (2004) Exigencias imperiales y sueños imposibles: Del tran
sculturalismo al multiculturalismo, Revista de la Universidad de México
núm, 4, p. 82.
4 Danesi, M. (2002) Understanding Media Semiotics, London: Oxford Univer
sity Press, p. 121.
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пример текста културе као логичан избор наметнула мело
дија глобалне екстензије позната у својој енглеској варијан
ти под називом Twinkle, Twinkle Little Star (Сијај, сијај звездо
мала, у даљем тексту TTLS).
Акценат у другом делу рада биће на историјском контек
сту који ће се првенствено односити на чињенице везане за
порекло и мултидимензионалне културолошке трансфор
мације познате мелодије без којих је онемогућено ваљано
разумевање комплексних процеса културних прожимања.
Елизабет Кат (Elizabeth Kath) сматра да у ери глобализације
није могуће посматрати транскултурализам само кроз поје
диначно персонално међуделовање већ је неопходно узети у
обзир многе слојеве апстрактних интеракција преплетених
у индивидуалној комуникацији. Она овај феномен описује
као слојеве транскултурације (layers of transculturation).5
На сличној идеји темељи се и основна теза овог рада чији
је циљ да на примеру мелодије TTLS покаже да је транскул
турализам нова форма хуманизма чији процеси постају ком
плекснији у контексту глобализације због вишеструких, не
ретко и апстрактних нивоа културализације који прожимају
свакодневна искуства.

Twinkle, Twinkle Little Star
као глобални транскултурални феномен
Разумети време у којем живимо значи разумети његову ак
туелну културу. Тумачење културе подразумева проучавање
текстова, пракси и процеса културе. Уз наведене појмове
који представљају окосницу аналитичког оквира кроз који
ће у раду бити посматрани процеси транскултурализације,
важно је објаснити још и концепт интертекстуалности који
је ушао у широку употребу у постмодерним анализама кул
туре. Овај концепт настаје у постструктуралистичком кон
тексту проучавања књижевности, медија и популарне кул
туре. Према ставу израженом овим концептом текстови не
постоје изоловано, већ се производе у сложеном друштве
ном контексту и улазе у међусобни дијалог. Сваки текст
својим референцама упућује на друге текстове тако да је
разумевање сваког текста заправо у извесној мери условље
но познавањем других текстова. То значи да је сваки текст
поливалентан, вишезначан а његово значење настаје у ин
теракцији са перципијентом који постаје активни стваралац
у производњи значења. У комуникацијском односу текст
5 Kath, E. On Transculturation: Re-enacting and Remaking Latin Dance and
Music in Foreign Lands, in: Narratives of Globalization: Reflections on the
Global Condition, ed. Lee, J. C. H. (2015) London: Rowman & Littlefield
International, p. 21-36.
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није у функцији мимезе. Текст је продуктиван и производи
значење.
Текст који због свог неупоредивог културолошког ефекта у
свим друштвеним системима спада међу културне феноме
не данашњице је енглеска дечија песмица Twinkle, Twinkle
Little Star. Преко сложеног система културолошких тран
сфера ова мелодија производи значења, задовољства и зна
ња у готово свим друштвеним групама (етничким, расним,
полним и старосним). Због своје глобалне присутности овај
једноставни пример текста намеће се као незаобилазан у
контексту разумевања актуелних културних процеса.
Мелодија дечије песме Twinkle, Twinkle Little Star јавља се
у небројено много варијација у различитим културним и
друштвеним заједницама. Импресивно богат приватни мул
тимедијални веб систем познате америчке компаније Apple
– iTunes који садржи на десетине милиона дигиталних до
кумената броји две хиљаде и двеста верзија ове песме. Зна
чајна културолошка димензија ове познате мелодије је њен
едукативни потенцијал који се остварује путем савремених
транскултуралних процеса. Осим енглеске варијанте ши
ром света распрострањени су популарни препеви песме на
друге језике (немачки: Morgen kommt der Weihnachtsmann,
шпански: Campanita del lugar, француски: Brille Brille Petite
Étoile, хрватски: Blistaj blistaj zvezdo mala, шведски: Blinka
lilla stjärna där, холандски: Altijd is Kortjakje ziek, турски:
Yaşasın Okulumuz, арапски: Lailiaa, lailiaa ya Nishmeh, ки
нески: Yi shan yi shan, liang jing jing, филипински: Ning ning
nang munting butuin, укључујући и јапански, кореански, пер
сијски и многе друге језике). Препев песме на латински је
зик, Mica, mica, parva stella, који је коришћен у Хари Потер
(Harry Potter) саги заправо потиче из књиге песама Мери
Мејпс Доџ (Mary Mapes Dodge) објављене 1894. године под
насловом When life is young (Када је живот млад). Ипак, на
глобалном нивоу популарност енглеске варијанте ове песме
је неупоредива.
Један од глобално експонираних интеркултуралних концепа
та који је често на мети критике јавности је такозвана „аме
риканизација”. Језгро ове појаве, уз америчку културу, тво
ри управо и глобална доминација енглеског језика. Редитељ
Љубиша Ристић у интервјуу за Време управо користи овај
концепт као пример за разумевање мултикултуралности,
транскултурализације и њиховог међусобног односа. Ри
стић сматра да су ове концепте увеле колонијалне силе како
би решиле проблем прихватања имиграције из својих коло
нија чије је „толерисање трајало до момента њиховог при
стајања на усвајање језика метрополе”. Транскултуралност
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је према његовим речима „унитарни концепт” док се мул
тикултуралности као етичком концепту приписује „отпор
асимилацији” кроз неговање заједничког суживота у ком се
„чува идентитет, посебност и специфичност као нешто рет
ко и драгоцено”.6 С друге стране, Рихард Слимбах (Richard
Slimbach) сматра да је транскултурализам управо укорењен
у потрази за дефинисањем заједничких интереса и вредно
сти који превазилазе културне и националне границе. Слим
бах верује да би транскултурализам требало промишљати
изван оквира домовине али и да је објективно сагледавање
многостраности овог питања могуће реализовати без напу
штања властитих уверења.7
Упркос очито различитим ставовима у вези са транскулту
рализацијом и њеним ефектима, стапање мањих култура у
једну доминантну нову културу је неминован процес. Тран
скултурализација се континуирано и перманентно догађа.
Ове процесе је немогуће избећи због глобалних друштве
них околности условљених најпре спрегом економије и по
литике као доминантном осовином у конституисању односа
хегемоније. Како ти односи често зависе од сирове бројно
сти масе која учествује у изградњи друштвеног поретка, нај
адекватнији начин за смиривање тензија међу различитим
културама је путем едукације,8 а кроз разумевање и пошто
вање различитости. Емил Диркем (Emile Durkheim) сматра
да је управо свесна одлука старије популације да на млађе
генерације пренесе оне елементе културне баштине који су
сматрани за најбитније означила прелаз од примитивних ка
модерним друштвима.9
6 Nikčević, T. on Bašta Balkana, 04. 10. 2015., 23. 10. 2017., http://www.ba
stabalkana.com/2015/10/pozoriste-kpgt-transkulturalizam-ili-multikultural
nost/
7 Slimbach, R. Deschooling Global Learning: Toward an Alternative Para
digm of Practice, in: International Higher Education’s Scholar-Practitio
ners: Bridging Research and Practice, eds. Streitwies er, B. and Ogden, A. C.
(2016) Oxford: Symposium Books Ltd, p. 195-210.
8 Ове идеје почивају на уверењу да је најбоље средство за културализаци
ју заправо лична жеља појединца да обликује свој културни идентитет
по узору на културне садржаје којима је експанзивно изложен. Један од
најзначајнијих задатака које школа може реализовати је подизање све
сти код младих о адекватности разних програмских и медијских садр
жаја и њиховом утицају на конструктивно критичко мишљење. Иако че
сто критикован, овај концепт завредио је пажњу значајних теоретичара
као што су: Емил Диркем, Пјер Бурдије (Pierre Bourdieu), Мишел Фуко
(Michel Foucault), Бертранд Расел (Bertrand Russell) и други.
9 Савремена друштва су много сложенија од примитивних, а улоге које
појединци морају испунити у њима су толико разнолике да је потребно
кроз масовно формално образовање већини популације усадити тако
звани „световни морал”, односно свест о друштвеној солидарности. Ви
дети: Durkheim, É. (1961/1925) Moral education: A study in the theory and
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У глобалном педагошком јавном дискурсу улога музике као
онтолошке форме озвучавања сазнајних садржаја добија све
већи значај. Музика у новијим психолошким и неуролошким
истраживањима добија све већи простор. Један од мноштва
примера из свакодневне штампе говори о подацима добије
ним из студије у коју је било укључено више од три хиљаде
деце. Тим са Универзитета у Квинсленду је истраживао ути
цај неформалног кућног музичког образовања у породицама
са веома малом децом. Научници су закључили да необа
везно музицирање код куће у узрасту од две и три године
може довести до лакшег савладавања читања и рачунања,
бољег држања пажње и владања емоцијама што опет утиче
на каснији когнитивни и социјално-емоционални развој.10
У контексту едукације вишеструку културолошку димензи
ју има форма успаванке. Дечија песма TTLS се управо нај
чешће категорише као успаванка. Један од бројних примера
налазимо на албуму Warm and Tender (Топло и нежно) из
1989. године где Оливија Њутн Џон (Olivia Newton-John)
између других успаванки изводи и TTLS уз пратњу хар
фе. Продукцијски бољи пример налазимо на новијем албу
му Hushabye11 из 2013. године, на који је класична кросо
вер (crossover) певачица и амбасадорка Уницефа са Новог
Зеланда, Хејли Вестенра (Hayley Westenra), уврстила исту
песму као једну од шеснаест успаванки. Разумевању вели
ке популарности коју ова мелодија завређује код деце може
допринети и спознаја да су међу првима песму прихватиле
и користиле мајке и жене у породичној одгојној пракси. Мо
гућност идентификације одређених културних садржаја као
средстава за адекватну социјализацију различитих друштве
них група (етничких, расних, старосних, полних) можемо
условно артикулисати као њихов транскултурални потенци
јал. Овај феномен има за циљ асимилацију пројектованог
културног идентитета кроз едукацију различитих културних
менталитета. Управо овакви аргументи у највећој мери опре
дељују значај глобалне асимилације песме TTLS као и њен
транскултурални едукативни потенцијал као културолошки
неупоредив.
Транскултурални потенцијал ове песме није ограничен ис
кључиво на дечију популацију. Он се једнако односи и на
тинејџере као и на остале конзументе садржаја поп културе.
application of the sociology of education, New York and London: The Free
Press and Collier-Macmillan.
10 Jovanović, J. on: Detinjarije, 01. 02. 2016., 23. 10. 2017., http://www.detinja
rije.com/najbolja-aktivnost-za-vase-dete-nije-citanje/
11 Ово је енглески израз који се користи приликом умиривања и успављи
вања мале деце.
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У релевантне регистре поп музике песма је доспела 1958.
године када је завредила прву позицију на Billboard Hot 100
листи путем извођења rock ‘n roll групе The Elegants која
је адаптирала песму и назвала је Little Star (Мала звезда).
Четири године касније анимирана музичка група позната
као Alvin and the Chipmunks (Алвин и веверице) извела је пе
сму у џез варијанти на свом албуму The Chipmunk Songbook
(Песмарица за веверице).
Песма је окарактерисана и као мета бројних пародија пре
свега у садржајима популарне књижевности и филма. Луис
Керол (Lewis Carroll) је аутор чувене књиге Алиса у земљи
чуда из 1865. године у којој током „луде чајанке” Шеширџи
ја рецитује пародију Twinkle, Twinkle, Little Bat (Сијај, сијај
мали шишмишу). Популаризацијом лика Лудог Шеширџије
посредством бројних екранизација песма је постала рефе
рентна за комерцијалне филмове Бетмен (Betmen) и Жена
мачка (Catwoman). Адаптацију песме названу Twinkle, Twin
kle, Little Earth (Сијај, сијај мала Земљо) извео је Леонард
Нимој (Leonard Nimoy) као Спук (Spock) у чувеном серијалу
Звездане стазе (Star trek). Ова верзија издата је у оквиру
првог албума Leon ard Nimoy Presents Mr. Spock’s Music From
Outer Space (Леонард Нимој представља музику господи
на Спука из спољашњег свемира) из 1967. године. Песму
је цитирао и Вил Смит (Will Smith) када је као члан аме
ричког хип хоп дуа DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince извео
песму Twinkle, Twinkle – I’m Not a Star  (Сијај, сијај – ја ни
сам звезда) у оквиру студијског албума Code Red (Шифра
црвено) из 1993. године. Пародију која реферише на науку
под називом Twinkle, Twinkle, T2 Star (tee-two-star) направи
ла је група Science Groove (Научни жлеб). Популарни цитат
садржи и анонимна астрономска пародија из документар
не серије Насилни универзум (The Violent Universe) Најџе
ла Колдера (Nigel Calder), која је емитована 1969. године на
британској телевизији BBC. Песма TTLS има и своју језиву
(creepy) верзију која се појављује 2008. године као тема за
видео игру Dead Space (Мртав простор).
Осим у пародијама ова једноставна лирска мелодија је често
коришћена као цитат у интертекстуалном контексту Јулије
Кристеве (Юлия Кръстева) у бројним делима популарне
музике. Међу познатим примерима је хит What a Wonderful
World (Какав диван свет) који изводи Луј Армстронг (Lo
uis Armstrong). Stanley Brothers имају нумеру Little Maggie
(Мала Меги) чије очи сијају попут дијаманта на небу (shine
like a diamond in the sky). Ту је и песма Lucy in the Sky with
Diam
 onds (Луси на дијамантском небу) у којој се Џон Ленон
(John Lennon) психоделично поиграва са препознатљивим
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текстуалним обрасцем. Цитат we all shine on like the moon
and the stars (сви ми обасјавамо попут Месеца и звезда) на
лазимо код групе Instant Karma. Реферисање на делове ове
мелодије препознајемо и у песми Lily Pond (Кринов рибњак)
из 1970. године, која се налази на албуму Just Another Dia
mond Day (Још један дијамантски дан) енглеске певачице и
композиторке сонгова Вашти Бањан (Vashti Bunyan). Аме
ричка певачица Елизабет Мичел (Elizabeth Mitchell) такође
користи препознатљиву мелодију на свом албуму You Are
My Little Bird (Ти си моја мала птица) из 2006. године. Ме
лодију цитирају и европске поп групе попут немачког елек
тронског састава Kraftwerk (Електрана) у нумери Autobahn
(Аутопут).

Транскултурални времеплов —
од Моцарта до Alphabet Song-a
Дечија песма TTLS као популарни текст културе може да се
дефинише и као наратив популарне културе. Наративи нам
нуде оквире који омогућавају разумевање и указују на пра
вила помоћу којих се конструише друштвени поредак или
нека теоријска дисциплина. Наратив као појам је уведен да
би се нагласило да сваки текст прича неку причу, без обзира
да ли је у питању „Ајнштајнова (Einstein) теорија релати
витета, теорија идентитета Стјуарта Хола (Stuart Hall) или
последња епизода анимиране серије Симпсонови”.12 Свака
прича, наратив или текст има и своју историју. Историја
песме TTLS може сугерисати идеју да транскултурализам
није појава који се јавља тек са постколонијалним дискур
сом у другој половини XX века када је 1947. године овај
појам у садржај Студија културе увео кубански антрополог
Фернандо Ортиз.13
Транскултурализам је заправо много комплекснија појава
која егзистира дуго вероватно колико и свака комуникација
и интеракција различитих културних идентитета. Културни
процеси, односи и вредности одражавају се кроз две битни
је димензије културе. Прва је експлицитна и она се састоји
од „непосредно опажљивих правилности у вербалном пона
шању чланова друштва” (језик, обичаји, традиција), а друга
је имплицитна и она је суштински важнија за конституиса
ње културног идентитета. Њу чине „веровања, вредности,

12 Ђурић, Д. (2011) Дискурси популарне културе, Београд: Факултет за
медије и комуникације, стр. 5.
13 Видети: Ortiz, F. (1995) Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar, Durham
and London: Duke University Press.
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норме и премисе”.14 Мелодија TTLS као експлицитан текст
културе јавља се у готово идентичном облику у бројним
друштвеним заједницама без обзира на то што њихови ет
нички идентитети припадају различитим имплицитним кул
турним димензијама. Упркос елементарној једноставности
мелодије и лаику је јасно колико је мало вероватна претпо
ставка да је песма настала независно у толиким удаљеним
и различитим културним срединама. Далеко је вероватнија
очигледна претпоставка према којој је ова једноставна мело
дија заправо преношена усменим путем кроз различите кул
турне средине. У историји световне народне музике постоји
богата традиција која подразумева коришћење једне исте
мелодије са различитим књижевним текстом. Модерна тех
нологија је без сумње само убрзала и поспешила тај тран
сфер који је у овом конкретном случају довео до настанка
транскултуралног феномена глобалних размера.
Мелодија песме TTLS јавља се удружена са различитим ва
ријантама литерарног текста у западноев ропској музичкој и
књижевној литератури још током XVIII века. Ова мелодија
(не литерарни текст) премијерно је објављена 1761. године.
Помало изненађује чињеница да се први пут појавила као
део колекције традиционалних француских (не енглеских)
песама под називом Les Amusements d’une Heure et Demy
(Забаве у време и по) коју је потписао извесни M. Bouin ина
че непознат музичкој историјској литератури.15 Према Ан
ри Ирене Мару (Henri-Irénée Marrou) порекло ове анонимне
пасторалне мелодије датира још раније, из 1740. године, а
текст је додат касније.16 Мелодија и француски текст са на
зивом La Confidence naïve (Наивно поверење) појављују се
у другом тому збирке Recueil de Romances (Збирка песама)
уредника Шарла де Луза (Charles de Lusse) објављеном у
Бриселу 1774. године.
Почетком XIX века глобално популарне речи песме TTLS
написала је двадесеттрогодишња Енглескиња Џејн Теј
лор (Jane Taylor). Она је 1806. године објавила песму The
Star (Звезда), као књижевну форму у збирци Rhymes for the
Nursery (Стихови за децу у јаслицама). Није тачно позна
то када је изворна француска мелодија удружена са новим
енглеским текстом. Познато је да је прва здружена верзија
14 Kreč, D., Kračfild, R. S. i Balaki, I. L. (1972) Pojedinac u društvu: udžbenik
socijalne psihologije, Beograd: Zavod za udžbenike, str. 350.
15 List, G. (1978) The Distribution of a Melodic Formula: Diffusion or Polyge
nesis? Yearbook of the International Folk Music Council Vol. 10, Canada:
International Council for Traditional Music, p. 36.
16 Davenson, H. (1944) Le livre des chansons, Neuchâtel: Éditions de la
Baconnière, p. 567.
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објављена 1838. године у књизи The Singing Master (Мај
стор певања). У част Џејн Тејлор истим именом названа
је једна од јунакиња чувеног филмског серијала Star Trek:
Enterprise (Звездане стазе: Подухват) из 2001. године.
Пре појаве енглеске варијанте француска мелодија је запра
во била та која је средином XVIII века ушла у корпус ком
позиција класичне музике када је Моцарт (Mozart) компоно
вао Дванаест варијација на тему „Ah vous dirai-jeMaman!”
(„Ах, рећи ћу Вам мама!”). За композиције у форми музич
ких варијација тему су, осим Моцарта, користили: Жан Ба
тист Кардон (Jean-Baptiste Cardon), Јохан Кристоф Фридрих
Бах (Johann Christop Fried rich Bach), Адолф Адам (Adolp
he Adam), Ерно Дохнањи (Ernő Dohnányi), Ервин Шулхоф
(Erwin Schulhoff) и Јохан Кристијан Хајнрих Ринк (Johann
Christian Heinrich Rinck). Мелодију су цитирали у својим
композицијама: Камиј Сен-Санс (Camille Saint-Saëns), Јо
зеф Хајдн (Joseph Haydn), Џон Кориљано (John Coriglian o),
Франц Лист (Franz Liszt), Теодор фон Шахт (Theodor von
Schacht) и други. Многи данас верују да је мелодију компо
новао заправо сам Моцарт. Истина је међутим да је Моцарт
мелодију упознао кроз песму Le Faux Pas  (Није лаж) чи
ји су стихови почињали речима „Ah! vous dirai-je, Maman”.
Моцартове варијације инспирисане су речима француске
песме које промовишу дечије животне вредности: „Ах! Ма
ма, рећи ћу ти шта је то што мене мучи. Тата жели да разми
шљам ја попут одраслог човека. А ја кажем да су бомбоне
важније од размишљања”.
Слично инсистирање на рефлексији дечијег културног
идентитета кроз њихову природну потребу за слаткишима
искористио је 1845. године извесни Шкотланђанин Роберт
Колтард (Robert Coltard). Он је направио слаткиш који је ре
кламирао уз ову мелодију са пригодним текстом Ally bally,
ally bally bee17. Овај случај се сматра првим појављивањем
чувене мелодије као забавног рекламног џингла (jingle). Ме
лодија је тако извесно време сматрана за класичну шкотску
народну песму а исти слаткиш је од 2009. године поново
почела производити фирма Dundee у склопу Ally Bally Bees
Ltd.
Највећа комерцијална експлоатација мелодије везана је за
САД. Према подацима којима располаже чикашки Newbre
rry’s Library Catalog,18 музички издавач из Бостона, Чарлс
17 Текст је конструисан као дечија бројалица.
18 The Newbrerry, Chicago’s Independent Research Library Since 1887, 23.
10. 2017., https://i-share.carli.illinois.edu/nby/cgi-bin/Pwebrecon.cgi
?DB=local&PAGE=First
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Бредли (Charles Bradlee), 1835. године заштитио је ауторска
права на песму у званичном акту верификованом од стра
не Конгреса. Он је познату мелодију удружио са стиховима
Alphabet Song-a и ту креац
 ију објавио под називом The A.
B. C., a German air with variations for the flute with an easy
accompaniment for the piano forte19. Том приликом је као ау
тор музичког аранжмана наведен композитор Луј Лемер
(Louis Lemair e) који је умро 1750. године, мада адекватни
аргументи који би подржали ову тврдњу до данас нису на
ведени.
Испричати причу о пореклу ове мелодије као и њеном фа
сцинантном путовању кроз простор и време није нимало
једноставно. Много је лакше анализирати њену форму и
звучност те тако покушати схватити разлоге због којих је
песма присутна и популарна у толико различитих култура.
Психологија музике је област која је последњих деценија
у глобалној експанзији. Управо са становишта перцепције
људског ума могу се издвојити најмање три универзална
атрибута које ова мелодија садржи. Први атрибут је изрази
то једноставна певност саме мелодије која је малог тонског
опсега, у правилном парном метру, а најчешће је нотирана
у основном Це-дур тоналитету и у првој октави. Тема је ве
ома добро обликована са мелодијским скоковима навише у
интервалима чисте квинте и чисте кварте за којима следе
једноставни „корак по корак” покрети у секундама наниже.
Друга значајна карактеристика ове песме је та да ју је веома
лако упамтити. Песма има једноставан наратив обликован
у троделној репетиционој форми (А-Б-А). Репетативност је
у великој мери присутна и унутар самог наратива што пе
сму чини препознатљивом нашем уму и олакшава памћење
исте. Трећа одлика песме је да је она упркос својој мело
дијској једноставности и имплицитној хармонији једнако
интересантна професионалним музичарима (Моцарт, Лист)
и слушаоцима аматерима. Разлог за то може лежати у карак
теристичној тензији коју инхерентно садржи сама мелодија.
Формални одсек Б ове песме (up above the world so high, li
ke a diamond in the sky)20 завршава се на доминантној хар
монији чија недореченост сугерише реципијенту одређену
напетост у звуку и садржају насталу изостајањем логичног
завршетка започете звучне мисли на тоналном тежишту ме
лодије. Управо то ишчекивање наслућеног разрешења на
петости чини мелодију инетересантном чак и одраслима.
Највећа предност ове теме је њена једноставност. Многи
19 У преводу: Еј, би, си, немачка арија са варијацијама за флаут
 у са
једноставном пратњом за фортепиан о.
20 У преводу: „горе, високо изнад света, као дијамант на небу”.
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музички уметници, теоретичари, музиколози и естетичари
слажу се у ставу да сва вредна музичка дела ма колико ком
плексна и слојевита била заправо су крајње једноставна у
својој основној мелодијској и ритмичкој структури.
На овај карактеристичан хумани начин поимања лепоте од
ређене стандардима просечности и симетричности указују
и документовани научни експерименти.21 Нека научна ис
траживања су показала да чак и новорођенчад са већом ра
дозналошћу опажају привлачна људска лица.22 Као што је
транскултурално поимање лепоте појединачних персонал
них идентитета који непосредно преносе одређену емоци
ју заправо универзалан хумани феномен тако је и доживљај
звучних идентитета вероватно биолошки предиспониран.
Наше уживање у музици темељи се на искуству задовоље
ња културолошки условљене потребе да у одређеној ситу
ацији чујемо препознатљиву комбинацију тонова. Када се
у очекиваном тонском низу повремено појави изненађујући
ефекат неочекиваног тонског обрта, задовољство слушаоца
може бити још потпуније.
С друге стране, деца воле када је музичка форма изграђена
на простој репетицији, односно воле да при сваком пона
вљању чују очекиван тонски след, без изненађења која за
њих могу бити непријатна јер изазивају одређену тензију
која у њиховом искуству не постоји. Мелодија песме TTLS
почиње и завршава тоником, то јест првим ступњем музичке
лествице, односно гравитационим тонским центром или те
жиштем тоналитета. Потом следи доминанта, односно пети
ступањ, који је у западноев ропском музичком идиому уз то
нику утемељен као најснажнији, што ће рећи да је наш слух
и ум на овакав хармонски след у великој мери архетипски
пројектован. Након доминанте следи опет тоника као оче
кивано хармонско разрешење. Овакав хармонски след мело
дије у потуности задовољава наша очекивања. Мелодија се
константно креће навише и наниже „попут животних успона
и падова”, како је сликовито појаснио гитариста Гари Лукас
(Gary Lucas) у новинском чланку који је за Телеграф (The
Telegraph) написао Себастијан Догарт (Sebastian Doggart).23
Смењивање доминанте и тонике асоцира на „дијалог између
питања и одговора”. Овакав звучни процес може изазвати и
21 Lončarek, K. (2007) Krema protiv smrti i druge priče, Split: Kultura i
prosvjeta.
22 Etcoff, N. (2000) Survival of the Prittiest: The Science of Beauty, New York:
Anchor.
23 Doggart, S. on The Telegraph, 14. 11. 2011., 23. 10. 2017., http://www.te
legraph.co.uk/expat/expatlife/8877033/Twinkle-twinkle-little-rip-off-thedark-secrets-of-the-worlds-most-recognisable-tune.html
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ефекат утехе који деца наручито воле јер га везују и за ри
там откуцаја мајчиног срца. Такав ефекат је „попут мантре
Don’t Worry, be Happy” (не брини, буди сретан). То је прича
о бескрају која чини да се осећамо добро. Такав наратив нам
казује да је сјај вечан. Ова песмица је попут „музичке жваке
која је нарасла преко фруле митских пастира до универзалне
дечије химне свих раса и узраста као хипнотички позив на
игру”.24 То је она исконска снага и моћ која може објаснити
разлоге због којих ова једноставна мелодија одзвања у толи
ко раличитих простора кроз време дуже од два и по века, те
зашто још увек изнова привлачи нове генерације.

Закључна разматрања
На примеру популарне мелодије TTLS који је ексклузиван
по својој глобалној распрострањености и вековној присут
ности можемо закључити да постоје културни обрасци ко
ји су архетипски те да се различите субкултуре готово не
разликују у перцепцији културних садржаја и реакцији на
културне изразе. Након толико векова бежања од једнако
сти, природности и нагона занимљивим се чини данашње
готово опсесивно позивање на заједничку људску природу
приликом разумевања одређених друштвених појава.25
Џеф Левис (Jeff Lewis) сматра да транскултурализам карак
терише флуидност културе и динамика културних промена.
Из различитих разлога као што су: конфликти, потребе, рево
луције или спори интерактивни прогреси, различите групе
деле своје приче, симболе, вредности, значења и искуства.
Овај перпетуални процес дељења заправо ослобађа снагу
и стабилност културе креирајући услове за њен трансфер
и транзицију.26 Више од једноставног мултикултурализма
који настоји учврстити разлике као онтологије, транскулту
рализам признаје неједнакост темељену на разликама, али
и сличностима. То омогућује индивидуалним групама при
лагођавање и усвајање нових дискурса, вредности, идеја и
система знања, што опет потврђује да је култура стално у
превирању и потрази за новим теренима знања и бивања.
Важно је напоменути да би концепт мултикултуралности
као суживота у јединственом културном простору требало
да подразумева и равноправност међу припадницима раз
личитих заједница које тај простор деле. Током историје
24 Исто.
25 Maskalan, A. Ljepota boli: moderne metode stvaranjа lijepih besmrtnika, u:
O sportu drugačije: Humanistički aspekti sporta, priredila Zagorac, I. (2014)
Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, str. 173.
26 Lewis, J. (2002) Cultural Studies, London: Sage, p. 19-20.
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различите позиције моћи одређених заједница увек су
нарушавале овај однос. Таква пракса жива је и данас у
многим деловима света. Зато нам и даље предстоји рад на
разумевању ових односа кроз интензивније упознавање са
широким спектром интелектуалних, друштвених и верских
пракси најразличитијих културних заједница. Осим тога,
промишљање комплексних питања везаних за актуелне пој
мове — монокултуралност, мултикултуралност, интеркул
туралност и транскултуралност, може бити засновано и на
проучавању релевантних извора (текстуалних, материјал
них, визуалних, аудитивних и слично) и осталих фактора
од којих зависе данашња сазнања и веровања, на шта може
указати и прича о познатој мелодији.
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PROCESSES OF TRANSCULTURALIZATION 
IN THE CASE OF MELODY 
TWINKLE, TWINKLE LITTLE STAR
Abstract
The concept of transculturalism implies a significant ideological position
within postmodern Cultural studies, and it is actualized in the context
created by the idea of a multicultural society which is based on the
ideology and cultural policy of integration into European multinational
space, where our community also tends to. Living processes of
transculturalism are simultaneously intensified with the expansion
of the modern communication technologies and general tendency of
globalization. With the impossibility of regression on monocultural
concepts it comes to light as inescapable, and therefore as needfull,
precisely the understanding of positive sides in the transcultural
processes and consequently the attempt of their implementation in
everyday intercultural relations and manifestations. The intent of this
work is to point out on complexity and stratification in processes of
transculturalism and to consider theirs potential instrumentalization
for the purposes of overcoming social tensions caused by the lack
in understanding of cultural differences, but similarities too. These
processes can be understood on the simple example of global
transcultural phenomenon, melody popularly known as Twinkle,
Twinkle Little Star.
Key words: transculturalism, transculturality, interculturality,
multiculturalism, Twinkle Twinkle Little Star
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Књигу је приредила професорка Факултета драмских умет
ности и руководилац модула о културној дипломатији на
Дипломатској академији Министарства иностраних послова
Републике Србије, др Милена Драгићевић Шешић, заједно
са научном сарадницом Института за позориште филм, ра
дио и телевизију Факултета драмских уметности Универзи
тета уметности у Београду, др Љиљаном Рогач Мијатовић и
доценткињом у области менаџмента у култури и културне
политике ФДУ, др Нином Михаљинац, док је уредник еди
ције био Димитрије Тадић, руководилац Деска Креатив
на Европа у Србији чији је суоснивач истоимени програм
Европске Уније.
Део радова објављених у књизи настао је као резултат
научно-истраживачког пројекта Идентитет и сећање:
транскултурални текстови драмских уметности и медија
(бр. 178012) Факултета драмских уметности, финансираног
средствима Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС. Поред увода и методолошког анекса, књига са
држи четири поглавља која обухватају 30 студија о култур
ној дипломатији великог броја аутора из земље и иностран
ства. Један број њих се бави научним проучавањима култур
не дипломатије, док се други баве практичном продукцијом
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уметничких програма и пројеката који су (или могу би
ти) од значаја за културну дипломатију. Тако књига садр
жи и теоријске радове, али и практичне примере културне
дипломaтије у Србији и свету.
Већ сам поднаслов Arts, Festivals and Geopolitics имплицира
сложен однос између уметности, фестивала и геополитике.
Ово, најпре, стога што се уметности, па тако и уметнички
фестивали, одупиру дефинисању, колико се одупире и „гео
политика”. Ипак, за потребе приказа ове књиге, он се разуме
као „политичка географија” – област која у пракси успоста
вља, а у науци настоји да открије везе између политичких
сила и географских простора.
Уз све тешкоће у проучавању односа ове три појаве, додатно
се сусрећемо и с тешкоћом у разумевању значења појма „по
литика” који чини део сложенице. Ово зато што у српском
језику не постоје одговарајуће речи којима би се могла ис
казати разлика између енглеских речи: „politics” и „policy”.
За обе у српском језику познајемо само реч „политика”. То
ствара мноштво проблема у разумевању две наизглед слич
не а, заправо, различите појаве које се и прожимају, па у
пракси не постоје у чистом облику. А прожимају се зато што
апстрактне политичке идеје и идеологије (politics) посред
ством јавне практичне политике (policy) могу имати утица
ја на уметнички систем и практичне фестивалске политике.
Јавну практичну политику воде државни органи управе и
локалне самоуправе, или тела на које држава пренесе одре
ђене надлежности, зато што у правно уређеној демократској
држави, једино држава има на располагању правне, поли
тичке и економске инструменте којима може да утиче на
уметничке системе у земљи. Она то право стиче на демо
кратским изборима по чему се разликује од других политич
ких сила изван државе. У том смислу се практична политика
може разумети као употреба власти у вођењу јавне поли
тике, тј. активности усмерене ка задовољавању конкретних
потреба, решавању конкретних проблема или унапређењу
стања у заједници.
Међутим, на власт, па тако ни на конкретне активности кул
турне дипломатије као јавне практичне политике државних
органа управе, не утиче само бирачко тело тако што се на
изборима опредељује за одређени спектар политичких идеја
из понуде политичких странака и групација које излазе на
изборе, већ и друге политичке „силе” са других географских
простора. Тачније, на власт у једној држави не утичу само
грађани, већ и различити политички фактори изван држа
ве. Ово нарочито зато што је дипломатија увек окренута ка
споља, ка другим географским просторима у којима делују
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бројне и често веома супротстављене политичке силе. То
се подједнако односи како на културну дипломатију једне
државе, тако и на културну дипломатију наднационалне
заједнице држава, као што је нпр. Европска Унија.
Дакле, након ове уводне анализе, могли бисмо да кажемо
да је суштинско питање које отвара ова књига – како уну
трашње и спољашње политичке силе на одређеном географ
ском простору посредством културне дипломатије утичу на
уметности и фестивале. Другим речима, могли бисмо да по
мислимо да књига настоји да разуме и објасни улогу култур
не дипломатије смештене између спектра политичких идеја
различитих политичких сила које делују на једном географ
ском простору – с једне стране, и јавних практичних поли
тика које те апстрактне идеје у мањој или већој мери настоје
да преобликују у конкретне (културне) активности заснова
не на правним, политичким и економским инструментима
државе.
Међутим, фокус књиге је, потпуно обрнуто, на питању како
уметност и фестивали на одређеном географском простору
утичу на власт и друге политичке силе које делују у том про
стору – реч је много више о „културној политици одоздо”,
па и о културној дипломатији коју воде актери у културном
пољу, како они у јавном, тако и они у цивилном сектору.
Уводни текст Милене Драгићевић Шешић Културна дипло
матија у пракси: Мира Траиловић, БИТЕФ и геополитике
не само што читаоца уводи у тако постављену тему, већ и
приказује садржај прва два поглавља књиге. Стога он ну
ди и кључ за разумевање улоге уметности и међународних
уметничких фестивала у заснивању културне диплома
тије у Србији као релативно нове појаве у науци и пракси
међународне културне сарадње.
А како професорка Драгићевић Шешић истиче – кључ за
разумевање улоге уметности је уметник. Стога, већ сам по
четак уводника показује колико је културна дипломатија
снажно повезана са карактеристикама уметничке личности
директорке Атељеа 212 и Театра нација у Нансију (Францу
ска) које бисмо данас могли да препознамо као њен специ
фични лидерски стил. Тај конкретан пример уводи нас даље
у причу о културној дипломатији Југославије с уверљивим
аргументима да је једна изразита уметничка личност са
својим пажљиво одабраним сарадницима била довољна да
„доведе свет у Београд и југословенско позориште одведе
у свет”. И ето већ потпуно другачијег значења културне ди
пломатије из перспективе уметника и уметности. А из пер
спективе менаџмента у уметности, без много филозофије,
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геополитика је ту сведена на три географска простора: Бео
град, Југославија и свет. Из данашње перспективе, БИТЕФ
је ове године обновио стару славу својим спектакуларним
отварањем представом „Олимп” чиме је показао да ова фор
мула уметничких иницијатива „одоздо” – како их разуме
професорка Драгићевић Шешић, још увек даје изврсне ре
зултате чак и упркос култури страха која доминира светском
геополитиком смањујући значај културне дипломатије као
„меке силе”.
Након овако ефектног увода, уредница нас уводи у прва два
поглавља књиге која доносе радове с међународне конфе
ренције „Битеф и културна дипломатија: позориште и гео
политика” одржане у Београду с циљем да покаже како зва
ничне културне манифестације и оне подржане од званичне
власти, а засноване на одређеним вредностима, осећањима
и посвећености својих организатора, могу да креирају са
свим специфичне независне платформе за културну сарад
њу и размену.
Прво поглавље: Културна дипломатија: мека сила или фер
сарадња доноси шест радова страних аутора (Џонатан Ви
кери, Серхан Ада, Аника Хампел, Рафаел а Хензе, Мони
ка Мокре и Мелиса Нисбет) који рефлектују контраверз
на питања везана за културну дипломатију и међународну
културну сарадњу у време глобализације и политичких и
економских криза.
Друго поглавље: Позоришни фестивали у културној дипло
матији настоји да истражи улогу фестивала у савременом
свету фокусирајући се на позоришне и друге фестивале из
вођачких уметности организоване у оквиру међународне
културне сарадње и културне дипломатије. Поглавље доно
си радове страних и домаћих аутора (Хуго де Греф, Иван
Меденица, Александра Јовићевић, Ивана Стефановић, Ксе
нија Радуловић, Ања Суша, Дарко Лукић, Ана Жувела и
Мајк ван Гран).
Треће поглавље које је уредила Љиљана Рогач Мијатовић:
Промене трендова у културној дипломатији (од уметности
до гастро-дипломатије) чине шест радова – приређених
мастер теза студената Унеско Катедре за културну поли
тику и менаџмент при Универзитету уметности у Београ
ду (Љиљана Рогач Мијатовић, Леда Лађард, Биљана Тану
ровска Кјулаковски, Милица Савић, Тања Стругар и Мина
Поповић) посвећених специфичним питањима културне
дипломатије и парадипломатије – од модне дипломатије до
гастродипломатије.
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Четврто поглавље: Изазови и перспективе међународне кул
турне сарадње у уводном делу (Нина Михаљинац, уред
ница овог дела књиге) доноси објашњење зашто је Деск
Креативне Европе у Србији покренуо истраживање о улози
уметности у области културне дипломатије нудећи потреб
на објашњења о истраживачкој методологији, да би потом
били изнети и главни закључци о процесу израде страте
шких анализа области културе са становишта међународне
сарадње.
Коначно, завршно – пето поглавље: Статистички анекс, до
носи статистичке податке о пројектима међународне сарад
ње у Србији који су добили подршку европских фондова по
казујући истовремено и како су се дистрибуирала средства
Министарства културе и информисања Републике Србије за
пројекте међународне и европске културне сарадње.
На тај начин, сва поглавља заједно, показују различите уло
ге и могућности различитих организатора уметничких фе
стивала у јавном, приватном и цивилном сектору да својим
иницијативама „одоздо” допринесу међународној културној
сарадњи и размени на принципима који се често разликују
од стандрадне културне дипломатије као званичне државне
политике у области иностраних послова која прати геопо
литичке интересе различитих политичких сила на једном
географском простору. Ови принципи засновани на једна
кости, сарадњи и солидарности стављају грађане и опште
хуманистичке вредности у први план тако што подстичу
бројне актере да удружују своје снаге, што је од посебног
значаја у време глобализације, економске кризе и практичне
политике штедње.
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ПЕТАР ПЕРА ДЕСПОТОВИЋ
(1928–2017)
ЈЕ Л’ ЈА ОВДЕ СМЕТАМ?1
Лоза посађена 1928. године у дворишту тада породичне ку
ће у дорћолској улици Риге од Фере на броју 4 шапуће:
O Captain! my Captain! our fearful trip is done,
The ship has weather’d every rack, the prize we sought is won,
The port is near, the bells I hear, the people all exulting,
While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring;
But O heart! heart! heart!
O the bleeding drops of red,
Where on the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.
Walt Whitman

Те 1928. године, у Новом Кнежевцу, адвокату Томи Деспо
товићу супруга Анђелија, учитељица у школи, подарила је
сина, Петра. Убрзо, 1931. године, породица се преселила у
Београд на Неимар, где је Петар одрастао, преживевши рат,
Немце, тадашња и каснија бомбардовања Београда, о чему
је у више наврата и писао у „Политикиној“ рубрици „Међу
нама“.
По образовању и вокацији Петар је био агроном, живо за
интересован за сва питања везана за животну средину. Тако
су га управо догађаји везани за ова питања, на самом почет
ку 90-их година 20. века, довела у кућу, у дорћолској улици
Риге од Фере бр. 4, која више није била породична већ је
1981. године постала кућа културе, кућа Завода за проуча
вање културног развитка. Очарао га је његов вршњак, чокот
1 По овој упитној реченици Петар Деспотовић је био познат не само у
Заводу за проучавање културног развитка.
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лозе, о коме је преузео бригу и постарао се да добије дру
штво доневши и засадивши пелцер чудотворне лозе из ма
настира Увац.
Лозе, које је неговао и од којих је правио вино, очарале су и
нас који смо 2001. године у Завод дошли као жутокљунци,
тек свршени студенти, орни да истражујемо културни раз
витак. Чика Пери, како смо га упознали, није дуго требало
да нас, као искусан капетан, „мобилише“ за различите ак
тивности – од помоћи при берби, прања флаша и лепљења
етикета на брендовима беог радског варошког вина које је
осмислио – нежној белој „Голубици“, црвеном „Потенту“ и
вину необичног букеа Avramov excellent, па до прављења и
дизајнирања нових етикета и плаката за све битне датуме
током године: Светог Трифуна, Дана планете Земље, Дана
заштите животне средине, Преображења и Бербе. Био је не
уморан, па је касније додао и Дан пољупца и Ноћ вештица
(мада ова два последња нису баш заживела).
Стално је читао, информисао се, изналазио нове теме – не
само у вези заштите животне средине већ и нових информа
ционих технологија и нових комбинација укуса. Годинама
главна реч у Перином вокабулару, „вербалној пиротехници“,
како је волео да каже, била је синергија – спајање замисли
вог и незамисливог. Да би ојачао своју тзв. „вербалну пирот
хенику“, у ствари изговор за изузетну радозналост његовог
духа, жаргонски речено „оверавао“ је све догађаје у граду
који су му се учинили занимљивим: од ЈАЗАС-а, еколошких
трибина, и у Заводу и на другим местима, до сајмова вина и
предавања посвећених синергијама укуса али и хедонизму,
што је била тема за коју је био посебно заинтересован. На
терасама Завода, у саксијама је посадио јагоде као супле
менте укусима вина. Као подстицаје својим „малима од па
лубе“ у Заводу, доносио је cherry brandy чоколадице. Теме
које су га стално заокупљале биле су приче о чудотворним
лозама Хиландара, манастира Острог, манастира Увац, које
је повезивао са чудотворним опстанком беог радске варошке
лозе на Дорћолу и на Неимару. Волео је да истиче: „Вину је
лоза мајка, земља отац, а време – његова судбина…“; пона
вљао је причу о Ноју, Хемингвејеву „Човек понекад мора да
се напије да би преживео са будалама!“, али и ону вечну –
Ecce Homo!
Последњи пројекат на коме је чика Пера учествовао, моја
последња пловидба са њим, била је припрема дела изложбе
Природњачког музеја „Тајна је у лози“. Осећајући да се крај
његовог путовања ближи, доживео је да у Галерији науке
и технике САНУ види омаж последњим преживелим чоко
тима лозе на Дорћолу, свом чеду о коме је бринуо више од
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20 година. Капетан је отишао, његово чедо, лоза у Риге од
Фере 4, тугује... Али, када бих ово сећање завршила јади
ковком... Пре него што довршим реченицу, пребацимо се за
трен у СФ филмове... чика Пера је своје органе донирао да
постхумно буду искоришћени у научне сврхе (још једно све
дочанство његове необичне личности!). Ето, да ово сећање
завршим јадиковком, сви ти Перини органи би се склопили
да ме сасвим озбиљно укоре! Јер… то не би била права при
ча о Петру Деспотовићу званом чика Пера или матори Пера.
Јадиковање је вазда мрзео! Али, знао је да примети и волео
врцаво да похвали „стајлинг“, фризуру, одећу, шминку, како
старијих тако и млађих сарадница Завода. И да, ако му се
нешто не свиђа или се са нечим не слаже, врло експлицитно
(без псовки) упути критику. Да постави, понекад и са чуђе
њем, питање: „Ма, јеси ли ти то видела?! Бог те маз’о шта
све неће смислити!!!“ Или једноставно каже: „Данас је 1.
децембар, ево поклона из ЈАЗАС-а!“ То су били дани – када
чика Пера дође у Завод варниче и коментари и „хепенин
зи“. То су „ствари“ по којима га памтимо. Вазда је говорио:
„Пројекти не смеју да трпе!!!“
Ускоро, опет ће доћи дани када ће наши пројекти – бродо
ви запловити водама конструктивне критике онако како ју
је чика Пера износио, дани када ћемо оживети лозу која ће
нам дати хлада за предах, али и раширити жиле синергије.
Др Маша Вукановић
истраживач Завода за проучавање културног развитка

Петар Пера Деспотовић
(1928–2017)
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Чика Перини плакати поводом 
верског празника Преображења Господњег, 
Дана заштите животне средине и планете Земље
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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

239

УПУТСТВО
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

242

CONTENTS
LITERATURE POST-YUGOSLAV TIMES:
DESTINIES AND COMMENTS
Editor Zoran Hamović and
Vladislava Gordić Petković PhD
Zoran Hamović and Vladislava Gordić Petković
EDITOR’S NOTE
9
Boris Bulatović
IDEOLOGICAL TYPES OF INTERPRETATION AND
ACTUALIZATION OF IVO ANDRIĆ’S LITERARY OPUS
IN THE POST-YUGOSLAV CONTEXT
11
Boris Postnikov
BETWEEN FICTION AND TESTIMONY:
KIŠ, ALBAHARI, DRNDIĆ
48
Vesna Kadrić
POST-YUGOSLAV LITERATURE,
FEMALE AUTHORS IN FOCUS
62
Fatima Bećarević
FROST AND ASHES IN POST-YUGOSLAV TIMES
69

CRITIQUES
Marija Mitrović
YUGOSLAV LITERARY LEGACY –
A POST-YUGOSLAV READING
81
Adrijana Marčetić
COMPARATIVE YUGOSLAV STUDIES
OR IS APOCALYPSE SURVIVABLE
96
Nihada Bećirović
POST-YUGOSLAV LITERATURE
111

243

CONTENTS

STUDIES
Dragan Jakovljević
TOWARDS UNDERSTANDING OF NATIONAL BELONGING,
SERBIAN PHILOSOPHERS AND SERBIAN PHILOSOPHY
117
Miloš Ćipranić
GEOGRAPHY AND ART
133
Jovana Marčeta
FOOD CULTURE AS THE BASIS FOR SERBIAN, FRENCH
AND ITALIAN PHRASEOLOGICAL EXPRESSIONS
146
Daliborka Purić and Žana Bojović
DEVELOPING THE CULTURE OF LINGUISTIC
EXPRESSION OF PUPILS INSIDE AND OUTSIDE
THE SCHOOL ENVIRONMENT
160
Isidora Korać, Nikoleta Gutvajn and Snežana Mirkov
ART EDUCATION AND TEACHER ROLE
FROM STUDENT PERSPECTIVE
176
Dijana Metlić
JAMES ENSOR: ARTIST SURROUNDED BY MASKS
192
Marija Dinov Vasić
PROCESSES OF TRANSCULTURALIZATION IN THE CASE
OF TWINKLE, TWINKLE, LITTLE STAR
210

REVIEWS
Vesna Đukić
CULTURAL DIPLOMACY
227

244

CONTENTS

IN MEMORIAM
IN MEMORIAM: PETAR PERA DESPOTOVIĆ
235
CONTENTS
243

245

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
008
КУЛТУРА : часопис за теорију и социологију културе и културну
политику / главни уредник Владислава Гордић Петковић ; одговорни
уредник Вук Вукићевић. - 1968, бр. 1- . - Београд : Завод за проучавање
културног развитка, 1968- (Београд : Retro Print). - 26 cm
Тромесечно. - Текст ћир. и лат. - Друго издање на другом медијуму:
Култура (Београд) = ISSN 0023-5164
ISSN 0023-5164 = Kultura (Beograd)

246

