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ФАНТАСТИЧНО
У КУЛТУРИ
Приредиo
др Младен Јаковљевић

Бојан Јевтић, Autumn is here,
110x111цм, 2014.

МЛАДЕН ЈАКОВЉЕВИЋ

УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
ФАНТАСТИЧНО У КУЛТУРИ
Фантастичне сенке
Разумевање релевантности фантастичног у културолошком
контексту, као и културолошких аспеката фантастичних
стварности и њихових уметничких представа, доприноси
разумевању разлога зашто су и како одређене креативне и
уметничке праксе повезане са начинима на који људи путем
фантастичног доживљавају свет у којем живе. Ма колико
креативни и маштовити измишљени светови били, они су
непосредни или посредни одраз познатог света. Фантастич
ни и зачудни одрази стварности у уметности, који баланси
рају на размеђи митско-историјске и објективне стварности,
пружају прилику за сагледавање себе и сопствене стварно
сти из другачије перспективе, или на другачији начин.
Било да се корени фантастичног траже и налазе у страху
и непознатом, као што су то чинили писци Хауа рд Филипс
Лавкрафт и Ана Латиша Барбоу Ејкин, у машти и имагина
цији како их је поимао славни енглески романтичар Семјуел
Тејлор Колриџ, или пак шкотски песник Џорџ Мaкдоналд,
или у уском процепу између веровања и неверице како је
дух фантастичног покушао да омеђи историчар и теорети
чар Цветан Тодоров, неухватљива природа фантастичног
проблематизује настојања да се оно дефинише, због чега
оно толико дуго, упорно и успешно, одолева покушајима
јасног и универзалног дефинисања.

Шта је фантастика? Шта је фантастично?
Нема прецизних и потпуних одговора на ова наизглед једно
ставна питања, али то не значи да за њима не треба трагати,
да не треба сезати, умом и делом, у тајновиту и неухватљиву
природу фантастичног, што радови у овој тематској целини
свакако чине.
Анализирајући везе између фантазијске и научнофанта
стичне књижевности у роману Дајане Вин Џоунс Хексвуд
Тијана Тропин потврђује да је артуријанска традиција
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инспиративна тема и вечно актуел ан извор за савремену
фантазијску продукцију, која транспоновањем и комбинова
њем жанровских тропа са митолошким елементима и тра
дицијама ранијих епоха демонстрира флуидност фантастич
не књижевности и њене капацитете да већ познате клишее,
топосе и правила бираним наративним стратегијама оживи
у новом контексту, блиском и препознатљивом савременом
читаоцу.
Полазећи од идеје да су локације на којима су снимане
филмске адаптације Толкинових романа „места сећања”
Мина Лукић истражује у којој мери посета стварним гео
графским локалитетима утиче на сећања и доживљај самих
филмских адаптација и Толкиновог света уопште, а тиме и
фикционалног и стварног простора.
Јована Николић расветљава мотиве даме и једнорога, фан
тастичног бића које је међу најпрепознатљивијим и најупе
чатљивијим обележјима фантастичних стварности, у сли
карским композицијама француског сликара Гистава Мороа
инспирисаним средњовековним таписеријама.
Аријана Лубурић-Цвијановић анализира субверзивни им
пулс магијског реализма и његову спрегу са проблемом
веродостојног приказивања и улогама у представљању из
ворних култура на некада колонијализованим подручјима,
разматрајући и потенцијале магијског реализма да, док по
стаје и делује као глобални феномен, ишчитава и преиспи
тује историјске и културолошке околности у локалном и
глобалном контексту.
Анализирајући три популарна фантазијска дела: стрип „Сан
хиљаду мачака” из серијала Сендмен, јапански анимирани
филм „Принцеза Мононоке” Х. Мијазакија и роман за младе
Зуби америчке ауторке Хане Московиц, Данијела Петковић
указује на неопходност преиспитивања односа људи према
животињама из позиције доминантне и надмоћне врсте, те
антропоцентризма као политичке, етичке и правне основе за
поимање односа између људи и животиња, истичући уједно
потенцијале анализираних дела да људску врсту изместе из
фокуса и укажу на кључне теме, без свођења на једноставне
еколошке поруке о неопходности заштите животне средине.
Полазећи од идеје да су фиктивни ликови и ситуац
 ије део
менталног света с којим се човек идентификује и које, као
такве, преводи у лингвистички код, Александра Блатешић
на примерима италијанских израза са именима измишље
них протагониста из дела писане и усмене књижевности
показује како ликови, односно имена, већ вековима присут
ни у култури као књижевни протагонисти и као менталне
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представе говорника, у овом случају италијанског језика,
налазе трајно место у колективном менталитету и култури.
Радови у овој тематској целини не дају коначне одговоре на
питања постављена на почетку овог малог увода у фанта
стична читања, нити верују у илузију да је фантастика од
гонетљива, али бавећи се различитим аспектима фантастич
ног сваки расветљава део овог непрегледног поља. Док то
чине, они потврђују да је фантастично, попут сенке, вечни
пратилац људског рода, неодвојиви део стварности и по
стојања, историје и уметности, од Фантазових митских и
сновитих завештања до савремених уметничких представа
могућих и немогућих стварности.

Бојан Јевтић, Birdsong, 
110x90 цм, 2015.
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ТИЈАНА ТРОПИН
Институт за књижевност и уметност, Београд
DOI 10.5937/kultura2068014T
УДК 821.111.09-31 Џоунс Д. В.
82.01
801.73
оригиналан научни рад

ШУМА СА СТАЗАМА
КОЈЕ СЕ РАЧВАЈУ
ОДНОС АРТУРИЈАНСКЕ
ТРАДИЦИЈЕ И НАУЧНЕ
ФАНТАСТИКЕ У РОМАНУ
ДАЈАНЕ ВИН ЏОУНС ХЕКСВУД
Сажетак: Овај рад испитује начин на који Дaјана Вин Џоунс у ро
ману Хексвуд користи артуријанске мотиве и повезује их са са
временим традицијама фантастичног романа за децу и научне
фантастике. Користећи сложену нелинеарну нарацију и богату
мрежу интертекстуалних алузија у распону од Томаса Малорија
преко Едмунда Спенсера до Т. Х. Вајта, ауторка ствара особен и
уметнички успешан жанровски амалгам. Централни концепт ро
мана, варијанта виртуелне стварности у којој појединци преузи
мају задате идентитете и понашају се у складу с њима, омогућује
специфичну, самосвесну употребу мотива преузетих из мита и
књижевности.
Кључне речи: Дајана Вин Џоунс, научна фантастика, епска
фантастика, артуријански мотиви
Не знам због чега је Хексвуд захтевао да га напишем унатрашке и
постранце, иако сам од почетка знала да ће бити тако.1

У овом тексту бавићемо се двема темама које се емблема
тично спајају у роману Дајане Вин Џоунс (Wynne Jones),

1 Wynne Jones, D. The Heroic Ideal: A Personal Odyssey, in: Reflections: On
the Magic of Writing, ed. Butler, C. (2012), London: Harper Collins, р. 338.
Сви наводи из непреведене литературе дати су у преводу аутора.
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Хексвуд:2 артуријанским мотивима у савременој књи
жевности и жанровским преплитањима у оквирима књижев
ности за децу.
Двадесет први век је осим разних других развоја књижев
них жанрова донео и једно особено преплитање научне и
епске фантастике, које су у двадесетом веку углавном биле
потпуно раздвојене, а често и разматране као поларне су
протности и оличења контрастних идеологија тј. прогресив
ног и регресивног импулса у најширем смислу.3 Основна
разлика између ова два жанра може се исказати као осла
њање на природне законе какви су нам данас познати, те
екстраполацију потенцијалних будућности/алтернативних
историја, наспрам приказивања имагинарних светова у ко
јима престаје апсолутно важење природних закона, а уво
де се фантастични елементи засновани најчешће (али не
искључиво) на фолклорном и митолошком наслеђу.
Свакако да се ови жанрови никада нису могли у потпуно
сти и строго разграничити међусобно, нити од одређених
категорија књижевности главног тока. Од велике користи
за слободнији теоријски приступ ту је концепт расплину
тих скупова који је Брајан Атебери (Brian Attebery) пренео
из математике у одређење жанра и који је сада већ широко
прихваћен.4
На који начин су се жанрови мешали, спајали и повезивали?
Сразмерно лак начин да се то демонстрира јесте да се бар
овлаш оцрта путовање и метаморфоза неког одређеног мо
тива или групе мотива. Артуријански мотиви – пре свега по
трага за Гралом као изузетно чест наративни оквир – пред
стављају одличну полазну тачку за овакву анализу. Аутори
двадесетог века су их преузимали, користили и преобража
вали у складу са својим идејама и потребама, у најразличи
тије сврхе и у безброј тематских и жанровских варијанти:
можемо поменути и врло утицајну и важну, а жанровски
2 Оригинални назив романа, Hexwood, иако у самом делу представља
топоним, могао би се и превести неком варијацијом назива „уклета/
зачарана/чаробна шума”. Да не би долазило до пометње, у даљем тексту
ће се ипак користити само транскрипција оригинала.
3 За промишљен и врло полемички интониран теоретски оквир виде
ти Сувинове Метаморфозе знанствене фантастике: Suvin, D. (2010)
Metamorfoze znanstvene fantastike, Zagreb: Profil, str. 60-66; сам аутор
касније је донекле ублажио овакав став, видети: Suvin, D. (2009) Nauč
na fantastika, spoznaja, sloboda, Beograd: SlovoSlavia. За уверљиву аргу
ментацију у прилогу антимодернистичким тежњама у класичној епској
фантастици видети и: Kravar, Z. (2010) Kad je svijet bio mlad, Beograd:
Službeni glasnik.
4 Видети, рецимо, у: James, E. and Mendlesohn, F. (eds.) (2012) The
Cambridge Companion To Fantasy Literature, pр. 1-4.
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тешко ухватљиву тетралогију Т. Х. Вајта (T. H. White), The
Once and Future King, која је пресудно одредила многе ка
сније обраде; од примера који дефинитивно спадају у окви
ре епске фантастике, ту је серијал Магле Авалона Марион
Цимер Бредли (Marion Zimmer Bradley); различити аутори
главног тока ослањали су се на артуријанско наслеђе, да по
менемо само врло успелу пародију универзитетског рома
на Дејвида Лоџа (David Lodge), Мали је свет. Али и научна
фантастика је, нимало изненађујуће, понудила обраде тих
мотива: свакако најуспешнија и најтрајнија јесте Нова Се
мјуел а Дилејнија (Samuel Delany) мада се могу наћи и тако
специфична укрштања каква је Келтијада Патрише Кенили
Морисон (Patricia Kennealy-Morrison) која спаја спејс-опе
ру (space opera), наглашено паганско читање артуријанских
митова и аутобиографску залеђину ауторке (виканске све
штенице и рок критичарке најпознатије по неформалном
браку са Џимом Морисоном).
За потребе овог рада свакако је важно нагласити да су ар
туријански мотиви заступљени и у дечјој књижевности5.
Од Роџера Ланселина Грина (Roger Lancelyn Green) или
Едварда Игера (Edward Eager) надаље, било у пародичном
кључу било у историјским романима за децу, краљ Артур и
Свети Грал се често јављају. Може се, међутим, тврдити да
нико није на тако комплексан и наративно захтеван начин
искористио артуријанске мотиве у књижевности за децу и
омладину као Дајана Вин Џоунс у Хексвуду.
Овај роман, са жанровске тачке гледишта, спаја епску фан
тастику са конвенцијама и иконографијом поджанра спејс
опере (односно научне фантастике без јаке научне подло
ге, углавном оријентисане на авантуристичке заплете): за
леђина књиге, као што читалац сазнаје на самом крају,
представља сложену представу о вишегенерацијској борби
5 Видети нпр: Butler, C. and O’Donovan, H. (2012) Reading History in Chil
dren’s Books, Palgrave Macmillan, pр. 48-72. У поглављу Once, Future,
Sometime, Never: Arthur in History оне пружају корисну категоризаци
ју начина на који су аутори за децу прилазили овој фигури и одређују
четири основне варијанте:
• да се Артур посматра као историјска личност из постримске ере и да се
његова повест приповеда у таквим оквирима;
• да се остане у општој традицији Малорија и других писаца после Кретје
на, према којој је Артур фигура из позног средњег века у свету витештва
и чаролије;
• да се установи неко аисторијско време, одвојено од било ког конкрет
ног периода, али које се ослања на све историјске епохе, и да се Артур
смести у њега;
• да се тражи начина да се укаже на Артурову зависност од различитих епо
ха, користећи било двоструке нарације, било чаролију, путовање кроз
време, или аналогије између различитих времена; Исто, стр. 55.
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за власт између различитих чланова велике породице Вла
дара, људи рођених са бројним натприродним моћима (од
парателепатског утицаја на друге умове преко телекинезе до
способности трансформације у други физички облик). Ау
торка различите артуријанске мотиве, али и неке из ширих
митолошких комплекса (пре свега нордијске митологије) ту
мачи у складу са таквом полазишном тачком. Разлог због
кога Хексвуд привлачи пажњу истраживача ипак је знатно
другачији: на делу је врло сложена наративна мрежа у ко
јој се преплићу и стапају бар два временска тока – од којих
је један нелинеар ан и укључује различите итерације истих
временских сегмената које нам се не представљају хроноло
шким редом. Можда најдетаљнију анализу тог поигравања
временом, а свакако најутицајнију, пружила је Фара Мен
делсон у својој студији о Дајани Вин Џоунс,6 али ни дру
ги аутори нису могли у потпуности да заобиђу временску
проблематику у овом роману.
Од почетка, читалац прати два упоредна тока. Први делује
као класична спејс опера, а у њему Владари галаксије от
кривају да им прети опасност од заборављеног компјутера
Бануса који је случајно покренут на Земљи и који би сад
могао оживети њихове прогнане непријатеље, заробљене у
стазису. Други прати доживљаје девојчице Ен Стејвли у ма
лом енглеском месту: она открива да се на оближњем има
њу Хексвуд дешава нешто необично, а када уђе у шуму око
имања, схвати да се у њој укида нормални однос времена
и простора (што се одражава и на нехронолошки распоред
појединих краћих поглавља унутар тог тока): шума је непре
гледан, променљив простор у коме се сусрећу бића из разли
читих епоха, од средњовековних витезова и чаробњака па до
футуристичке технологије која укључује апарате за стазис
и роботе. Ен и „чаробњак” Мордион Агенос, кога упознаје
у шуми, из своје крви „стварају” дечака Хјума и одгајају га
у нелинеарним секвенцама у којима се њихови различити
временски токови очигледно не преклапају. Пред крај књи
ге долази до стапања ова два тока, а Ен Стејвли схвата да је
идентитет који је дотле имала фиктиван и наметнут споља:
она је заправо знатно старија Вијеран од куће Јемства, ути
цајне породице која се супротстављала Владарима, а Влада
ри су је као таоца и служавку довели са собом на Земљу. На
сличан начин разрешавају се идентитети већине других ли
кова из овог наративног тока: сви су они дело Бануса који на
основу података којима располаже „проиграва” различите
верзије истих догађаја, све док не дође до жељене варијанте
6 Mendlesohn, F. (2005) Diana Wynne Jones: The Fantastic Tradition and
Children’s Literature, Abingdon: Routledge, pр. 71-77.
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– „Чини се да Банус преузима било коју дату ситуац
 ију и
особе, смешта их у поље тета-простора, а онда, са готово
потпуним реализмом, изводи низ сцена заснованих на тим
људима и тој ситуац
 ији. Чини то изнова и изнова, приказују
ћи шта би се десило кад би људи у датој ситуац
 ији одлучили
најпре једно, а потом друго. Изводим закључак да је осми
шљен како би помагао људима да доносе одлуке.”7
Хексвуд, у складу с оваквим централним концептом, уки
да и дистинкцију између линеарног и цикличног времена и
хронолошко приповедање или, заправо, било какво преглед
но организовано приповедање: на делу је више различитих
стратегија за дестабилизацију читалачке позиције. Као што
ћемо видети, и жанровско померање и употреба артуријан
ских мотива спадају у те стратегије.
Најпре, треба обратити пажњу на начин на који ауторка по
везује артуријанске мотиве са конкретним ликовима: овде
није на делу ни препознатљива обрада одређеног наратива
(рецимо, Малорија [Thomas Malory] или Кретјена де Троа
[Chrétien de Troyes]) ни „модернизација” у којој се ликови
могу идентификовати са датим предлошцима и заузети од
ређено место унутар артуријанске схеме, као у Малом све
ту Дејвида Лоџа у коме се потрага за Гралом одвија у се
тингу академског романа. Напротив, од пресудне важности
јесте чињеница да се овде ради о додатним идентитетима
које бира и намеће Банус. У Хексвуду, одређени ликови кон
кретним одликама упућују на читалачку идентификацију
с личностима из артуријанског мита, да би она потом би
ла оповргнута и замењена другом. Најочигледнији пример
представља Мордион Агенос: врло рано у тексту појављује
се сцена у којој се он, наизглед, буди из вишевековног ста
зиса и ослобађа се из ковчега. Заједно с именом изведеним
од првобитног облика имена чаробњака Мерлина, Myrddin8
и његовом каснијом употребом магије, све наводи на пои
стовећивање Мордиона с Мерлином: па ипак, завршно от
кривање идентитета откриће да је „прави” Мерлин заправо
дечак Хјум/Мартелијан а да је Мордион, који се током већег
дела романа старао о њему попут родитеља, у ствари његов
далеки потомак. Мордионово имплицитно инцестуозно по
рекло и побуна против ауторитативне фигуре Владара Један,
с друге стране, подсећају на трагичну фигуру Мордреда.
Свакако да поједини ликови у оквиру самог наратива пре
узимају лажни идентитет и имена која недвосмислено
7 Wynne Jones, D. (2000) Hexwood, London: Harper Collins, pр. 85-86.
8 Lupack, A. Merlin. 14. 7. 2020; https://d.lib.rochester.edu/camelot/theme/
merlin
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упућују на одређене артуријанске узоре: тако контролор Бо
расус постаје сер Борс, Џон Бедфорд сер Бедивер, а Владар
ка Три – Моргана Ле Треј, у јасној алузији на Моргану Ле
Феј. То је пре свега случај са појединцима који лако и одмах
потпадају под утицај Бануса/Грала и без отпора преузима
ју идентитет који им он нуди, уклапају се у његове оквире
и испољавају одговарајућу страну своје личности (Борс је
побожан, Бедивер одан, Моргана сплеткашица). Са друге
стране, неки од њих везују се за много ширу мрежу интер
текстуалних референци: Мартин се тако открива као Фите
ла, кога сама Дајана Вин Џоунс у паратекстуалној напомени
повезује с ликом из Беовулфа, али је истовремено (што она
прећуткује) дете из инцестуозне везе Зигмунда и његове се
стре Зиглинде. Владар Један се у ствари зове Орм Пендер,
што га повезује с Утером Пендрагоном,9 али и змајевима из
Земљоморја Урсуле Легвин (Ursula Le Guin); и коначно, ва
жан интертекстуални слој представљају повезнице са Спен
серовом (Edmund Spenser) Вилинском краљицом, на шта од
истраживача, зачудо, указује само Сузан Анг, али ни она се
не задржава на њима.10
Имена Артегал и Скудамор наизглед су тек овлашне рефе
ренце на Спенсеров спев, али њихово присуство активира
аналогију која се може повући између Бануса/Грала скриве
ног у форми робота Јама и ’гвозденог човека’ Талуса који у
Вилинској краљици помаже Артегалу да дели правду. Тако
је од већине читалаца сакривена асоцијација Талуса и Јама,
која би упућивала на Јамов истински, скривени идентитет
и праву функцију Бануса: он, наиме, није ни Грал ни робот
већ компјутер креиран да би у размаку од десет година пра
ведно помагао у бирању групе владара која ће управљати
настањеним свемиром.
На први поглед, може чудити присуство Вилинске кра
љице као интертекста. Међутим, сама ауторка је више
пута указивала на значај који је Спенсер имао за њено
9 Видети: Ang, S. (2010) Dogmata, Catastrophe, and the Renaissance of Fan
tasy in Diana Wynne Jones, The Lion and the Unicorn, Volume 34, Number
3, September 2010, pр. 284-302.
10 Сузан Анг више пажње посвећује мотивским везама Хексвуда са Таро
том, што доводи и до не много убедљивих тврдњи о томе да Банус/Грал
представља јединицу пехара а Екскалибур јединицу мачева (Исто, стр.
294). Адел Кук, напротив, истиче интертекстуалне везе са средњовеков
ном Chanson d’Ogier, али и савременом обрадом Т. Х. Вајта: Cook, A.
(2014) Genre, Gender and Nation: Ideological and Intertextual Represen
tation in Contemporary Arthurian Fiction for Children. Докторска дисер
тација, University of Bedfordshire, pр. 147-153. Оно што је заједничко
тако диспаратним тумачењима јесте индикација да је Хексвуд довољно
поливалентан и сложен текст да се из њега могу ишчитати тако различи
те интертекстуалне везе.
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стваралаштво и низ списатељских поступака које је научила
читајући његово дело. Овде можемо издвојити управо при
ступ ликовима:
Начин на који сам то извела је још нешто што сам научила
од Спенсера. Спенсерова алегорија покрива распон од ве
ликих, очитих персонификација (гордост је жена по име
ну Гордост која живи у палати с прљавим стражњим дво
риштем) па до односа који су тако танани да их је понекад
тешко назвати алегоријом. А понекад алегоријску улогу
дели више ликова, а сваки представља неки њен аспект.11
Као и њен узор, она се не зауставља на повлачењу аналогија
између ликова и особина које персонификују, односно па
ралелама између ликова у свету Хексвуда и улоге коју преу
зимају из Малорија у свету који за њих ствара и организује
Банус. Напротив, преузима и кључне симболе и делове за
плета различитих артуријанских прича који се, да пометња
буде већа, често могу повезати с разним личностима. Због
мањка простора, не може се спровести исцрпна анализа, али
могу се навести два примера.
Најпре, мотив чаробног мача преузет је из већине нарати
ва о Артуру, али у Хексвуду га из камена не извлачи Артур
већ Хјум/Мерлин, што је још једно у низу погрешних усме
равања читаоца. Троструки идентитет Мартелијана/Мерли
на/Хјума није површна игра скривалице: он је и свргнути
Владар-бунтовник, и моћни чаробњак земаљских легенди,
али, у временском распону којим управља Банус, и лими
нална фигура – дете које изнова одраста и учи се етичким
начелима прекршеним и заборављеним током векова су
ровог ратовања. Мач у камену, намењен њему а не Артуру,
представља Банусову поруку „да треба сам да убија своје
змајеве” уместо да се користи туђим жртвама. Потврду за то
Хјум добија на крају романа, кад се испостави да мач припа
да његовом далеком потомку, змајоубици Фители.
Потом, у најзначајније фигуре артуријанског мита спада и
рањени краљ тј. Краљ рибар, Амфортас, чија се рана сим
болично повезује са пропадањем читаве земље. У Хексву
ду, најоч
 итије је свакако пародијско преобликовање у лику
„Амбитаса” (Владара Два) који под утицајем Бануса верује
да је обична масница задобијена у тучи рана која не зараста.
Други рањени владар кога треба исцелити јесте Мордион:
његову „рану” представља трауматично одрастање у власти
Владара Један и условљеност којој је подвргнут окрутном
11 Wynne Jones, D. (2012) The Heroic Ideal: A Personal Odyssey, in: Reflecti
ons: On the Magic of Writing, ed. Butler, C. London: Harper Collins, р. 90;
курзив наш.
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обуком. Коначно, трећу фигуру „рањеног” и исцељеног
краља репрезентује Хјум, који мора да се залечи и духовно
и телесно.
Уопште узев, Хјум је можда најрадикалнији пример за то ка
ко ауторка у сразмерно споредној личности „увезује” читав
сноп преузетих мотива и идентитета: осим најважнијих и
већ наведених, његово болесно око на крају романа се екс
плицитно повезује са Одиновим изгубљеним оком, а он сам
поистовећује са нордијским божанством. Однос са Ен/Ви
јеран евоцира и парародитељски однос Вивијен, Госпе од
језера, и Ланселота (на шта упућује и Вијеранино име). Од
велике важности на структурном нивоу јесте и то што Хјум
преузима улогу Парцифала, невиног и чистог јунака који ће
извидати рањеног краља.
Овде можемо подробније описати једну значајну мотивску
паралелу са легендом о Парцифалу, којој у литератури није
посвећено довољно пажње: Хјумов први сусрет са витезом.
Код Волфрама фон Ешенбаха (Wolfram von Eschenbach), као
и познијих аутора који се ослањају на њега, Парцифала мај
ка одгаја у шуми, изолованог од друштва, и кад први пут
угледа витезове у пуном оклопу, он помисли да се сусрео са
Богом. Ешенбах детаљно описује тај сусрет и његову непо
средну последицу – Парцифалову жељу да постане витез,
коју мајка не успева да обузда, па га уз мањкаву опрему и
неспретно срочене савете шаље у свет, што ће довести до
низа конфликтних ситуац
 ија.12 Код Дајане Вин Џоунс, насу
прот томе, Вијеран и Мордион одгајају Хјума заједно, али
у кључном тренутку сусрета с „витезом” Вијеран и Хјум су
сами. Као и Парцифал, Хјум је наивно одушевљен витезо
вим оклопом и опремом, али и његовом узвишеном мисијом
коју Вијеран „педагошки” описује:
„Препознајем коња, блесо”, рекао је. „Шта је то витез?”
Ово се дешава пре него што смо нашли оно језеро, поми
сли Ен. Тада је знао за витезове. Али још је била уздрма
на страхом од тог витеза. „Витез је човек који се бори”,
рекла је одсечно.
Али могла је претпоставити да ће бити немогуће да се тек
тако отресе Хјума. Почео је да галами и запиткује: ко су
витезови, чиме се баве, с ким се боре, и како се постаје
12 Увид у оригинални текст и превод на савремени немачки могу се наћи у:
Eschenbach, W. Parzival 14. 7. 2020. https://www.hs-augsburg.de/~harsch/
germanica/Chronologie/13Jh/Wolfram/wol_pa00.html; Eschenbach, W.
Parzival und Titurel 14. 7. 2020. https://www.projekt-gutenberg.org/eschen
ba/parztitu/parzi03.html
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витез? Тако је Ен (…) у ходу објаснила како изгледа обука
за витеза. Није видела разлога да ту не убаци мало пропа
ганде. Рекла је Хјуму да мораш заслужити да постанеш
витез пре него што те произведу у витеза, а кад се то деси,
мораш да се бориш и да се понашаш часно.13
Видљива аналогија са првим Парсифаловим сусретом с ви
тезом овде се преображава, прикрива и подрива истовре
мено: „витез” је, наиме, нечовечни Владар Четири; уместо
Парсифалове мајке, Ен/Вијеран реаг ује попут ње, заштит
нички и трудећи се да одврати дечака од витешког позива,
али је у овом случају то додатно рационализовано њеним
препознавањем Владара Четири. Овај преузети мотив и де
чачка жеља да се постане витез заправо су само још један
слој привидних идентитета које за Хјума ствара Банус ка
ко би га навео на другачије сагледавање сопствених мана и
погрешки. Педагошки тон ове епизоде додатно је наглашен
сценом која следи непосредно за њом: замишљајући како
убија змајеве, Хјум удара и мучи зеца ухваћеног у замку,
али га Мордион зауставља уз прекор да не сме бити суров.
Овде можемо увести читање романа у коме је Хјум заправо
„потиснути” протагониста у корист деутерагониста Морди
она и Ен. Његов развојни пут који, наизглед, следи одраста
ње јунака у Кембеловом синкретичком мономиту, заправо
представља низ тегобних корака ка исцељењу и поновном
успостављању дубоко трауматизоване личности. Тај процес
је, међутим, у потпуности закриљен упоредним приказом
Мордионовог постепеног опоравка и ослобађања од суровог
условљавања коме га је током одрастања подвргнуо Владар
Један/Орм Пендер: Мордиона је најлакше читати као тра
диционалног протагонисту мита који кроз многа искуше
ња стиже до циља, остајући веран свом истинском сопству.
Ипак, највећим делом наратива доминира Ен/Вијеран: од
почетка, збивања на фарми Хексвуд и у шуми пратимо упо
редо са њом. То значи да Дајана Вин Џоунс од самог почетка
уводи непоуздано приповедање; пажљивији читаоци ће тога
рано постати свесни, али праве размере те непоузданости
постаће јасне тек на око две трећине текста, кад Вијеран
пронађе поруку коју је оставила сама себи: „Вијеран. Вије
ран на вези. Вијеран себи самој. Ово је барем други пут да
седим у спаваћој соби хотела и очајавам, и почињем да ма
ло сумњам у све. Ако се то деси поново, ово је обавештење
мени да се нешто чудно збива.”14

13 Wynne Jones, D. нав дело, стр. 184.
14 Исто, стр. 258.
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Ту се враћамо већ поменутој теми – дестабилизацији чита
лачке позиције и читалачких очекивања. Дебора Каплан је
у оквиру анализе истовремено младих и старих протагони
ста Дајане Вин Џоунс посебан простор посветила случају
Ен/Вијеран;15 како она наглашава, у књижевности за децу
и адолесценте узраст протагонисте је често везан за узраст
имплицитног читалаца, обично годину-две млађег. У слу
чају Вијеран, то додатно компликује жанровско одређење
Хексвуда, који се може одредити и као дечје и као адоле
сцентско штиво (што је видљиво и по издањима која су се
појављивала у различитим периодима код разних издавача).
Док у почетку Ен Стејвли сматрамо, поводећи се за њеним
исказом, четрнаестогодишњакињом, у тренутку спознаје и
одбацивања конструисаног идентитета Вијеран зна и да је
Ен „заправо” имала тек дванаест година, али и да она сама
има двадесет и једну. Ти подаци значајно утичу на накнадно
тумачење неких ранијих догађаја, а пре свега на објашњење
еротизованог односа Ен и Мордиона и њихово заједничко
„стварање” детета. Заједно са неочекиваном идентификаци
јом Ен и Вијеран, они приморавају читаоца да преиспита
своје дотадашње виђење ових ликова, појачавајући његов
осећај несигурности. Унутар наративног оквира романа,
више не постоји ништа чврсто и поуздано, никаква тач
ка ослонца: ни монолитни идентитет ликова, ни линеарно
време, па ни фиксирана радња (Јам/Банус инсистира на ви
шекратном понављању појединих догађаја све док се не
стигне до жељеног исхода). Такав флуидан и недефинисан
текст карактеристичан је пре за високи постмодернизам и
књижевност намењену одраслима.
Сличну флуидност и хибридност, одбијање да се уклопи у
строге жанровске оквире, налазимо и на екстрадијегетском
нивоу Хексвуда. Не само што се не може прецизно одредити
као штиво за децу или адолесценте (Каплан наводи неуоби
чајено широк распон читалачког узраста, од десет до седам
наест година): Хексвуд одолева и уобичајеним жанровским
сврставањима. Иако спејс опера на први поглед представља
безбедно широко одређење жанровског идентитета рома
на, треба скренути пажњу на још два до сада занемарена
аспекта.
Најпре, поменуте одлике које се могу повезати с постмодер
ном – нелинеарно, итеративно време, догађаји који се ме
ханички понављају или увишестручују, попримање привид
них, привремених идентитета и „проигравање” постојећих
15 Kaplan, D. (2010) Disrupted Expectations: Young/Old Protagonists in Di
ana Wynne Jones’s Novels, Journal of the Fantastic in the Arts 2 (79),
рр. 198-201.
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наратива – такође су типичне одлике видео-игара и њихове
механике. У тренутку појављивања Хексвуда, 1993, видео
игре су већ биле општеприсутне, а њихови текстуални прет
ходници – књиге „изабери своју авантуру“ – изгубиле су на
популарности. Дајана Вин Џоунс у свом комплексном делу
не стреми репликацији алеаторичног карактера тих књига
нити делимичној контроли тока радње коју нуде видео-игре;
међутим, јасно је да је његова структура обликована уз по
знавање механизама игара и нових могућности које оне нуде
за обликовање наратива. Бар једна личност у роману екс
плицитно је заинтересована за видео-игре: то је Харисон
Скудамор, који успева да укључи Банус у сасвим баналној
намери да направи фантазијску игру улога у којој ће хобити
кренути у потрагу за Гралом, и тиме заправо покреће радњу
романа. Његова докона жеља и неозбиљан третман Бануса
су у оштрој супротности са смртном озбиљношћу „игре” ко
ју компјутер заправо спроводи, што одражава и Скудаморов
неславни завршетак.
Други моменат који означава и пресудно одвајање од жанра
научне фантастике, ма како широко схваћене, јесте увођење
Шуме као агенса радње и у доброј мери самосталне лично
сти. Док се у почетку чини да је Шума само физички одраз
Банусовог поља моћи, будући да се Енина перцепција вре
мена и стварности мења кад год уђе у њу, постепено сазна
јемо да је шума засебни и својевољни ентитет са властитим
„тета-пољем”: у присуству неког људског бића, то поље се
активира, а приградска шумица постаје митска Шума, оли
чење свих шума на земљи, станиште натприродних и ми
толошких бића и лиминални простор без јасних граница.
Мери-ЕнПотер у својој анализи управо Шуму означава као
кључни дестабилизујући, дисруптивни елемент романа, ко
ји изокреће и укида традиционалне бинарне опозиције при
роде и технологије.16 Заиста, Шума као лиминални простор
спаја и повезује све нивое романа – не само да ка њој по
степено гравитирају сви ликови, и не само да се у Шуми
укидају важећи закони линеарног времена и непоновљивих
догађаја, већ, попут Бануса, она успева да усмери и одреди
деловање људи који бораве у њој.
Када се саберу све ове разнородне тематске и формалне ка
рактеристике, јасно је да је Хексвуд жанровски хибрид ко
ји се не може прецизно и до краја одредити, јер не следи
конвенције било научне фантастике било фантазијске књи
жевности/епске фантастике. Не треба заборавити да у нај
16 Potter, M-A. (2020) The Forest Within the Farm: Locating the Collective
Androgynous Influence as Destabilising Anthropocentric Control of Space in
Dian a Wynne Jones’s Hexwood, Scrutiny 2.
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познатија дела Дајане Вин Џоунс спада „водич” кроз Фан
тазијску земљу (The Tough Guid e to Fantasyland) у коме она
набраја и пародира управо најотрцаније клишее, топосе и
правила таквог приступа писању фантастике. О њеном ви
ђењу „правила” жанра можда најјасније говори следећи оп
сежни цитат из есеја Разговор о правилима:
… Правило одређује да сваки Жанр има апсолутне гра
нице које се Не Смеју Прелазити. А Правила додају да
ће, уколико их прекршите, то што будете написали љу
ди звати „не прави хорор” – „или научна фантастика или
штагод” – и да нико неће желети да чује за њега. Резултат
тога је – привремено, надам се – права катастрофа за све
врсте писања. Нарочито представља катастрофу за оне
врсте о којима сам говорила. Сваки жанр се згрчио уну
тар онога што сматра властитим границама, а у оквири
ма тих граница су се Правила За Припадање Том Жанру
умножила и окоштала све док је постало готово немогуће
да ико напише ишта оригинално. Али Правила кажу да је
добро ако све време пишете исту књигу. То је у реду. То је
Жанр. (…) На неки начин, фантастика за децу је у бољем
положају, јер је успела да унутар себе обухвати све те раз
личите Жанрове. Али кад пишете, морате их круто раз
двајати. Иначе. Али и овде се спољне границе љубоморно
чувају и дефинишу. Тако је лако стећи стигму да „Нисте
Прави”. Број и крутост Правила се умножавају како би то
осигурали.17
Кључни исказ на који се у овом контексту можемо усред
средити јесте да фантастика за децу успева да обухвати у
себи све различите жанрове: евидентно, и Хексвуд је доказ у
прилог тој тврдњи. Међутим, сада се још једном треба вра
тити на артуријанске мотиве и њихову функцију (односно
функције) у оквиру овог романа. На почетку рада цитирана
је подела текстова о Артуру писаних за децу са историјског
становишта. Може се без даљег тврдити да Хексвуд спада у
четврту категорију која „тражи начина да укаже на Артурову
зависност од различитих епоха, користећи било двоструке
нарације, било чаролију, путовање кроз време, или аналоги
је између различитих времена”: парадоксално, Дајана Вин
Џоунс користи све ове поступке истовремено. Умножавање
и разнородност интертекстова које она користи омогућују
да избегне предвидљиве, стереотипне ликове и заплете дру
горазредне фантастике (или видео-игара). С друге стране,
њена техника вишеструких, слојевитих интертекстуалних
17 Wynne Jones, D. A Talk About Rules, in: Reflections: On the Magic of Wri
ting, ed. Butler, C. (2012), London: Harper Collins, рр. 105-106.
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алузија успева да утемељи флуидне и (барем) двоструке
идентитете јунака у власти Бануса и Шуме, пружи им пре
познатљиве обрисе и одреди динамику међусобних односа,
позивајући се на заједничко познавање артуријанске књи
жевности и на колективне архетипове. Чак и најмлађи и
најнеискуснији читаоци већ су упознати са фигурама зма
ја, витеза, принцезе, замка и краља, те њиховим позицијама
и улогама у систему бајке; што су старији и образованији,
то ће им се отварати више нивоа значења и више аналогија
са књижевним претходницима, тако да – користећи похва
лу која је честа, али ретко заслужена – можемо рећи да је
Хексвуд роман за све узрасте.
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FILM LOCATIONS AS
PERILOUS REALMS 
OF MEMORY
TOURISTS NEGOTIATING MENTAL,
VIRTUAL AND REAL TOPOGRAPHIES
OF TOLKIEN’S MIDDLE-EARTH
Abstract: This paper examines film locations as places of memory
(les lieux de mémoire) and their role in individual imagination. Filminduced tourism creates specific sites of memory typical of global
popular culture; the places of confrontation, negotiation, and interplay
between fiction and reality which affect our mental as well as the
real topographies. The aim is to analyse how memorised film images
determine visitors’ experience of real places and their imagining of
J.R.R. Tolkien’s fictional world, and vice versa. The film adaptations of
Tolkien’s “The Lord of the Rings” and “The Hobbit”, directed by Peter
Jackson, were shot in New Zealand, causing it to become touristically
promoted and visited as “the home of Middle-earth” and “Middleearth on Earth”. This case is analysed as an illustrative example of the
aforementioned processes.
Key words: les lieux de mémoire, film-induced tourism, The Lord of the
Rings, Middle-earth, New Zealand, imagination, memory

Places gain meanings through а complex interaction of real,
virtual and mental topographies and can have significantly
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different meanings and importance within said topographies.1
As much as a physical category, space is also a product of social
consensus and mental constructions; it is shaped by cultural
conventions, values, our collective knowledge, and imagination,
including the works of fiction. Geographies of fiction in many
instances interact with the real-world geography, imbuing places
with new meanings, and occasionally even physically changing
them. An interesting example of that process is the locations in
New Zealand whose meanings were affected and altered by the
filming of The Lord of the Rings and The Hobbit trilogies and
consequent development of film-induced tourism. The impact
of these changes has been extensively discussed by a number
of authors and from different perspectives, with issues of
consumerism, culture commodification, cultural appropriation,
(post)colonialism and erosion of cultural identities frequently
raised,2 so those topics are not discussed here. Instead, the aim is
to offer a preliminary insight into the way people’s imagination
and memory are influenced by their encounters with the film
locations, by analysing the results of the international online
survey entitled Visiting Middle-earth,3 conducted between 19th
May and 19th June 2020, with 705 responses collected.

Tales from the Perilous Realms of Memory
Since Pierre Nora used the phrase les lieux de mémoire (places
of memory)4 it has been widely acknowledged that the notion
of place encompasses both spatial and mental categories. His
definition from the preface of Realms of Memory clarifies the
nature of the concept: “…a lieu de mémoire is any significant
entity, whether material or nonmaterial in nature, which by dint
of human will or the work of time has become a symbolic element
1 The paper is the result of the research realised within the project Modernization
of the Western Balkans No. 177009, financed by the Ministry of Education,
Science, and Technological Development of the Republic of Serbia.
2 Some of the important publications being: Beeton, S. (2005) Film-Induced
Tourism, Clevedon – Buffalo – Toronto: Channel View Publications; Lam, A.
and Oryshchuk, N. (eds.) (2007) How We Became Middle-earth: A Collection
of Essays on The Lord of the Rings, Bern: Walking Tree Publishers; Tzanelli,
R. (2004) Constructing the ‘cinematic tourist’: The ‘sign industry’ of The
Lord of the Rings, Tourist Studies, 4 (1), pp. 21–42; Cronin, J. (2019) The
Making of… Adaptation and the Cultural Imaginary, Palgrave Macmillan;
Goh, R. B. H. (2014) The Lord of the Rings and New Zealand: fantasy
pilgrimages, imaginative transnationalism and the semiotics of the (Ir)
Real, Social Semiotics, 24:3, pp. 263-282; Le Heron, E. (2008) Making filmlandscapes and exploring the geographical resonances of The Lord of the
Rings and Whale Rider, PhD thesis, Department of Geography, University of
Sheffield; http://etheses.whiterose.ac.uk/14936/1/489722.pdf [10. 6. 2020].
3 Available at https://forms.gle/rK1fY2MB8NzVCHxX7  
4 Nora, P. (1989) Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire,
Representations, No. 26, рр. 7–24.
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of the memorial heritage of any community.”5 Symbolic element
of the memorial heritage of any community. The community in
our case is Tolkien fandom, and its places of memory discussed
in the paper are film locations in New Zealand.
Tolkien fandom has been almost exclusively a literary fandom
for nearly half a century. Tolkien gained admirers shortly after
the publication of The Hobbit in 1937, but his fandom started
growing rapidly in the late 1950s after the publication of The
Lord of the Rings.6 Since the 1960s, Tolkien’s world has inspired
numerous interpretations of varying quality, in writing, music,
radio, theatre, visual arts, animation, film, games, comics, etc.
Nonetheless, the most influential interpretation so far turned out
to be Peter Jackson’s film adaptation of The Lord of the Rings
(released in 2001, 2002 and 2003). This film trilogy has brought
about the existence of fandoms exclusively devoted to the films,
but is also to be credited for bringing numerous new readers into
Tolkien fandom worldwide.
Peter Jackson’s adaptations offer an immersive experience of
Middle-earth with the sense of depth and history, constructed
to feel real in all its details and evoke the sense of authenticity
and wonder in the audience’s imagination. The spectacular and
sublime landscapes of New Zealand became the films’ character
in themselves. They were carefully chosen and filmed in such a
manner as to emphasise the grandeur and magnificence of New
Zealand’s natural beauty. Tolkien’s fictional world has been a
part of the public imaginary for decades, and Peter Jackson’s
adaptations complemented it by introducing new possibilities
of experiencing it, starting with the impact of the films on our
visualisation of the world, and culminating in the fact that
the tourists can actually enter and physically interact with the
landscapes of Middle-earth depicted in the films.
As John Howe put it in The Hobbit Location Guidebook: “At
no other time have two countries -  a real place and a fantasy
realm superimposed - emerged simultaneously before the eyes
of a global audience. Not only is Middle-earth in the heart of
every admirer of Tolkien’s tales, now you can truly go there,
to a place where the landscape allows you to superimpose your
imagination, to overlay a personal vision with a real one, and
5 Nora, P. Preface to the English Language Edition: From Lieux de mémoire to
Realms of Memory, in: Realms of memory: rethinking the French past, vol.
1: Conflicts and divisions, ed. Nora, (1996), P. Columbia University Press,
XV-XXIV, p. XVII. It is a partial three volume translation into English of Les
Lieux de mémoire which has seven volumes in French.
6 Scull, C. and Hammond, W. G. (2017) The J. R. R. Tolkien Companion
and Guide. Reader’s Guide, Part 1. London: HarperCollins Publishers,
pp. 389-390.
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to take the two, forever interwoven, away with you.”7 This
statement properly indicates the reciprocity of the personal
imagination and memory imposing fictional meanings on the
spaces of New Zealand whilst being themselves influenced by
its real topographies. As Galadriel warned Frodo, “Seeing is
both good and perilous.”8 and it can be assumed that visiting
the film locations inevitably changes the manner in which
people envision and relate to the films. Both real and fictional
topographies are influenced in a myriad of ways by such an
interaction and interplay, and they certainly can be good as well
as perilous.
What are the locations that film enthusiasts can visit in New
Zealand? As Danielle Firnigl pointed out, a touristic landscape
of New Zealand as Middle-earth is “marked only by its absences
and virtualities -  little remains to show of ‘Middle-earth on
earth’,”9 meaning that the majority of the scenes were filmed
in protected national parks, which required the built sets to be
removed and the natural environment restored to its original
state. Hobbiton is the most popular and the only fully preserved
film set, situated on a farm owned by the Alexander family in
Matamata.10 Mount Sunday in New Zealand’s Southern Alps
provided the perfect setting for Rohan’s capital city Edoras,
and is one of the most remote The Lord of the Rings locations
with public access. Some of the film locations for the land of
Mordor can be found in Tongariro National Park, most notable
being Mount Ngauruhoe standing for Mount Doom and Mount
Ruapehu for Emyn Muil. The impressive Putangirua Pinnacles
were used to film Dimholt and the Paths of the Dead. The forests
of Rivendell can be found in Kaitoke Regional Park with a lifesize Rivendell gate replica created by Weta Workshop. Mavora
Lakes will bring back the memories of Nen Hithoel and the
breaking of the Fellowship. One of the popular experiences
related to The Hobbit trilogy is the Hairy Feet tour of Trollshaw
Forest in Waitomo.11 Many more places related to the filming of
The Lord of the Rings and The Hobbit can be visited, but only the
ones mentioned frequently by the survey participants are listed
here. In addition to the remaining Hobbiton film set in Matamata,
7 Brodie, I. (2014) The Hobbit Motion Picture Trilogy Location Guidebook,
Auckland: HarperCollins, p. 31; quoted in: Cronin, J., op. cit., p. 258.
8 Tolkien, J. R. R. (2014) The Lord of the Rings, London: HarperCollins
Publishers, p. 372.
9 Firnigl, D. E. (2009) Tripping the light fantastic: exploring the imaginative
geographies of Lord of the Rings ‘film tourism’ in New Zealand, PhD thesis,
Faculty of Social Sciences and Health, Durham University, Durham; http://
etheses.dur.ac.uk/312/ [10. 6. 2020], Abstract.
10 https://www.hobbitontours.com/
11 https://hairyfeetwaitomo.co.nz/
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and the landscapes where the filming took place, tourists can
visit some film-related facilities like post-production buildings
and film prop workshops (Weta Cave and Weta Workshop, the
workshop of Jens Hansen), some cinemas, Wellington Airport
with several giant Weta Workshop sculptures, etc.
The basic premise of my research is that these places are
constructed and negotiated as sites of memory through practices
of film tourism. Memory binds communities together and affirms
group identities. The acts of remembering are always founded in
the repository of images, places, values and ideals agreed upon
by the social group to which they relate, in this case Tolkien
fandom. The film locations in New Zealand have become the
part of the collective memory and heritage which “belong” to
the community of Tolkien fans (shared also by Peter Jackson
fandom). That does not mean that these places represent sites
of memory or shared heritage for all the members of Tolkien
community - there are many Tolkien fans who dislike the films
and many voices opposed to such an appropriation and use of
Tolkien’s legacy. However, the existence and the meanings
these places have acquired due to their role in film adaptations
cannot be ignored and are worthy of further investigation.
It is reasonable to assume that most of the visitors to the film
locations consider Peter Jackson’s version of Middle-earth to
be a fair presentation of Middle-earth described in the books.
The film imagery is imprinted on their minds and the sites
function as the triggers of remembering the films’ content.
Nonetheless, since almost all the locations were restored to their
original state, creating connections between the films and the
physical spaces often requires significant imaginative work on
the part of visitors. This indicates that the importance of a fan’s
“pilgrimage” to these sites lies not in the existence of authentic
sets, but in the ways the tourists actively construct those places
by inscribing the remembered and imagined identities and
meanings onto them, thus creating the sites of memory.

Not all those who wander are lost
The Lord of the Rings film tourism, including tourist experiences
and expectations, have been the subject of a number of studies,
majority of them published in the decade following the launch of
the films. Among them, the inspiring ones were the PhD theses
of Anne Buchmann12 and Danielle Firnigl13 who investigated the
12 Buchmann, A. (2007) In the Footsteps of the Fellowship – Understanding the
Expectations and Experiences of Lord of the Rings Tourists on Guided Tours
in New Zealand, PhD thesis, Lincoln University, Lincoln NZ;
https://hdl.handle.net/10182/145 [10. 6. 2020].
13 Firnigl, D. E. op. cit.
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motivations and experiences of tourists visiting the former sets.
The second thesis proved to be closer to my approach, thus the
survey Visiting Middle-earth included a number of questions
similar to the ones in Firnigl’s questionnaire,14 with the addition
of the ones aimed to determine how the visitors’ imagining of
Middle-earth was affected by the visit. Drawing on a larger body
of respondents, the aim of the following analysis is to contribute
to the previous research by offering further insights into the
complex interaction between real and imaginary geographies in
the context of people’s imagination and memory.
Our mental lives and our sensory experience depend on
perception, imagination, and memory. All three work together
to enable us to make sense of our present, past and future.
Although the link between memory and imagination has
been intuitively recognised since antiquity, psychology and
neuroscience confirmed that they are closely connected and that
memory represents a basis for our imagination.15 What we can
imagine and visualise is largely conditioned by our experience,
by what we have seen in the past and can retrieve from memory.
Our imagining of any fictional world relies on memory, i.e.
our knowledge and experience of the real world, as well as
on our encounters with other fictions. Bearing that in mind, I
wanted to investigate how people imagined Tolkien’s fictional
world and what were the main influences on their imagining
and remembering of the world. From 2017, 4 surveys and 27
interviews were conducted, all targeting Tolkien fans, with the
total of 2,294 participants.16 A number of questions were identical
in all the surveys and interviews, and I will occasionally compare
those results with the outcome of the latest survey, conducted
between 19th May and 19th June 2020, which targeted the fans
who visited film locations in New Zealand. The basic analysis
14 Ibid, pp. 256-258.
15	  Zheng, H., Luo, J. and Yu, R. (2014) From memory to prospection: what
are the overlapping and the distinct components between remembering and
imagining? Front. Psychol. 5:856; https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00856
[10. 6. 2020].
16 I conducted an international online survey entitled Imagining Tolkien’s
Middle-earth from 20th February till 20th April 2018, with 2,085 responses
collected; and also two surveys among Serbian Tolkien admirers during
fantasy conventions held in Belgrade on 28th May 2017 (Tolkien Day, 112
respondents) and January 2018 (Festival of Epic Fantasy, 70 respondents).
In addition, I realised 27 interviews with local and international participants
between July and October 2018. Some results from the surveys and interviews
realised in 2017 and 2018 are presented in the paper “Digital Poachers in
Arda: Imagining, Interpreting and Remembering J.R.R.Tolkien’s Secondary
World in Participatory Culture”, Hither Shore: Interdisciplinary Journal on
Modern Fantasy Literature, 15, (submitted for publication). The questions
analysed were posed in all the surveys and interviews, so the analysis
included the sum of participants, being a total of 2,294 people.
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of 705 responses will provide a preliminary insight into how The
Lord of the Rings and The Hobbit film locations were experienced
by the participants and to what extent their imagination and
memory affect and are affected by said encounters. The scope
of the survey and the number of answers require further analysis
and in depth comparison with the conclusions from previous
audience and film tourism research (e.g. Buchmann, Firnigl,
Barker and Mathijs, et.al.), impossible to achieve in this paper.
The survey Visiting Middle-earth consisted of 10 quantitative
and 9 qualitative questions. Quantitative questions were about
participants’ gender, age, country of residence, whether they
have been Tolkien fans and for how long, which of Tolkien’s
works they have read, what film adaptations they have seen, as
well as if they visited any Tolkien-related locations in the UK
or New Zealand. They were also asked to choose the dominant
influences on their imagining of Tolkien’s fictional world and
Tolkien-related activities they particularly enjoy. In addition
to the offered answers, quantitative questions also provided
an open-ended option in order to account for possible answers
which were not predicted by the author. Qualitative questions
were aimed at investigating people’s experience of visiting film
locations in New Zealand, but the only ones analysed in detail are
the ones relevant for determining how their visits corresponded
to or influenced their imagining of Middle-earth.  
A total of 705 respondents from 39 countries participated in
the survey. The majority of them came from the USA (271,
38.4%), the UK (131, 18.6%), Australia (77, 10.9%), New
Zealand (53, 7.5%), Canada (39, 5.5%), Germany (30, 4.3%),
the Netherlands, France, and Austria (9 each, 1.3%), Ireland (8,
1.1%), and the Philippines (7, 1%). The number of respondents
from the remaining 28 countries ranged between 1 and 6, and it
is unnecessary to list them all, since taken together they comprise
less than 9% of the total.
When asked Are you a Tolkien fan? 630 respondents said yes
(89.4%), 68 (9.6%) chose the answer I like his work, but I do
not consider myself a fan, 3 replied no, whilst 4 pointed out that
they were the fans of Peter Jackson’s films but have not read
the books. The following question was How long have you been
a Tolkien fan? 189 respondents replied for more than 30 years
(26.8%), 209 (29.6%) between 19 and 30 years, 219 (31.1%)
for 10-18 years, 45 (6.4%) between 5 and 9 years, 11 (1.6%) for
less than 4 years and 32 of them (4.5%) said that they were not
Tolkien fans. If we compare the numbers, we can see that whilst
75 respondents were reluctant to define themselves as Tolkien
fans in the first question (whether because they consider that they
do not know enough about Tolkien’s works to be called fans, or
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dislike the books and prefer the films), only 32 of them explicitly
said they were not Tolkien fans in the second one. 398 (56.5%)
of the respondents said that they had been Tolkien fans for more
than 19 years, which roughly corresponds with 388 participants
(55%) saying that they read the books before watching the films.
317 (45%) were drawn to Tolkien’s books after seeing the films
(among them are also those who have only seen the films, read
the books partially or not at all). Many respondents pointed
out that for them the films were an introduction into further
exploration of Tolkien’s world; and that they started reading
the books straight after watching The Fellowship of the Ring in
2001.
The participants were asked to check which Tolkien’s books they
have read in entirety (Chart 1, with top 15 choices presented).
Only 5 respondents said that they have not read any. The Hobbit
ranked first with 93.5% of participants, although some of them
later pointed out that it was a part of their school curriculum
and basically the only book written by Tolkien they had read.
It was followed by The Fellowship of the Ring with 91.6%,
The Two Towers with 89.8%, and The Return of the King with
89.5%, which indicates that some participants started reading
The Lord of the Rings but have not (yet?) finished it. However,
we can assume that 631 participants read it in entirety, which is
still a high percentage considering the fact that a higher number
of only-film-fans could be expected in a survey dedicated to
the film locations. There is a significant drop in numbers with
The Silmarillion, which figured fifth on the list with 58.6% of
readers, and then again with the sixth choice The Children of
Húrin (36.3%), after which there is a steady decline.
The next question tackled the film adaptations (Chart 2) and it
showed that almost all participants have seen The Lord of the
Rings trilogy (99%). There is a slight decline in numbers with
The Hobbit trilogy, however, more than 94% of the participants
have watched those films too. When compared with the results
for the same questions from my previous research (2,294
participants), the numbers are not significantly different.17

17 For the books: The Hobbit 93.2%, The Fellowship of the Ring 92.8%, The
Two Towers 89.9%, The Return of the King 89%, the difference is the most
notable in the case of The Silmarillion 77.6%. For the films: The Fellowship
of the Ring 98.4%, The Two Towers 98.3%, The Return of the King 97.8%,
The Hobbit: An Unexpected Journey 96.5%, The Hobbit: The Desolation of
Smaug 93.7%, and The Hobbit: The Battle of the Five Armies 91.6%.
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Chart 1

Chart 2

However, that’s not the case with the two questions where
participants were asked to choose or describe up to five
influences on their imagining of Tolkien’s world (Chart 3) and
Tolkien-related activities they enjoy the most (Chart 4). If we
compare the results with the data from the older surveys, the
top 3 influences are ranked differently. The first place in the
older surveys was occupied by the descriptions and maps from
the books, the second most important influence were the films
directed by Peter Jackson, followed by the artworks of Tolkien
artists like Alan Lee, John Howe, Ted Nasmith et al. In the
Visiting Middle-earth survey the descriptions and maps from
the books ranked second, switching places with the films, the
artworks ranked fourth, whilst the third most important influence
were the visited film locations in New Zealand (Chart 3).
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Chart 3

Chart 4

In the case of previous surveys only 4.1% of 2,294 respondents
visited Hobbiton and 4.8% other film locations in New Zealand,
so that experience did not figure at all as an important influence
on participants’ imagination in the overall statistics. On the other
hand, for the participants of the Visiting Middle-earth survey, the
effect of visiting film locations was of much greater importance
(67.8%, Chart 3), which is also reflected in their choice of the
Tolkien-related activities they particularly enjoy: the top choices
correspond with the participants’ ranking of the influences on
their imagination (in both cases). Hence, watching films ranked
first (94.9%), reading books second (89.6%), whilst visiting film
locations was the third most enjoyable activity chosen by 74.3%
participants (Chart 4).
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650 (92.2%) respondents of the Visiting Middle-earth survey
visited the Hobbiton set and 642 (91.1%) visited other film
locations in New Zealand. In order to evaluate how people feel
about the whole experience and how they assess the influence of
their visit on their imagining of Middle-earth, they were asked
the following questions:
•

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

•

Was there something you found disappointing or
unexpected about the locations?

•

How did you feel the locations compared to the landscapes
and architecture in the films? Were the locations easily
recognisable or you had to make a significant effort to
identify them as places from the films? Did you prefer
sites where you had to ‘use your imagination’ or the ones
where you were instantly ‘immersed’ into Middle-earth
such as Hobbiton?

•

Following your visit to NZ, have you watched the films or
read the books again? How has it compared to previous
readings/ viewings?

•

How did the real life appearance and experience of the
filming locations affect the way you imagine Middleearth?   

When asked Out of the LotR locations you visited, which was
your favourite? Why? 382 respondents said that Hobbiton
was their favourite (54.2%), Mount Sunday (former Edoras
set location) was chosen by 98 participants (13.9%), whilst 46
(6.5%) said that both Hobbiton and Mount Sunday were their
favourites. The rest of the participants (25.4%) singled out the
other locations (Mount Doom, Weta Workshop, and Trollshaws
being the most common) or said that they cannot choose a
favourite location.
Hobbiton was mostly described as magical, epic, breathtaking,
perfect, containing astounding detail, realistic and authentic,
surreal, iconic, better than expected, but also “disturbingly
real” (S.Cook, UK). Many responses emphasised the emotional
aspect of the visit, stating that Hobbiton “felt like coming home”,
“my happy place” and “a dream come true”. Recurrent phrases
indicative of how immersive the set is were: “felt like stepping
into the films”, “felt like I was in Middle-earth”, “I was instantly
transported into fantasy world. Some of the responses illustrative
of the general attitudes about Hobbiton are presented:
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•

“It was so magically real. You almost forget you’re in
New Zealand and you just feel right at home. The detail is
incredible and there is a level of immersion that is unlike
anywhere else.” (J. Bowen, USA)  

•

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

•

“It felt like the real thing and connected me to the films in
a way I’d never imagined. Beautiful and touching to see
in real life.” (Participant no. 670, USA)

•

“It’s difficult to choose, but I think Hobbiton was my
favorite. Being surrounded by a setting I’ve loved for
half my life, in a country I’ve loved for even longer, was
literally a dream come true.“ (Meara B., USA)

•

“Hobbiton / Green Dragon. The whole experience was
great. The tour guides were knowledgeable and the food
and drinks were delicious.” (Kazumi, USA)

•

“Weta Workshop and Hobbiton were the best. Watching
how the props were made and getting to hold them was
an awesome experience, but to walk the paths of the Shire
and drink at the Green Dragon is an irreplaceable and
heartwarming activity.” (A.K., Singapore)

•

“It was great seeing the work done on the scenic design
and a very immersive experience.” (Heather O’Donnell,
USA)

•

“It looks EXACTLY like in the movies, and brings up so
many amazing memories. I was really quite emotional
through the whole tour.” (Kassie Benoit, USA)

•

“Hobbiton, just because the set was still there and it felt
like I had just stepped into Middle Earth -  I may have
cried.” (Anais Levin, Brazil)

•

“Being a much bigger fan of the books, I was skeptical of
visiting movie locations. However the overall experience
of Hobbiton was surprisingly well done, the level of care
and detail was impressive, and our guide knowledgeable
beyond the movies and loved the books as much as I do.
It was a lot of fun, and a bit cheesy at times, but not the
pure movie-glorifying tourist schlock I was expecting.
Any lingering doubts I had were dispelled by the design
and decor details that purely referenced the books in the
set’s The Green Dragon.” (Evan Burrows, USA)
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•

“Hobbiton -  we could dress up as hobbits, drink ale by
the fire, have a huge banquet feast in the Green Dragon,
got to meet lots of people and carry lanterns to make our
way back up to the party tree later. It was magical.” (S. J.
T., Australia)

•

“Hobbiton was magical – it was such a fun immersive
experience... Few other media franchises have “living”
spaces you can visit.” (Grace, USA)

•

“Visiting Hobbiton was fantastic. On the one hand it felt
like actually setting foot in the Shire, which I’d always
dreamed of. But then it was also fascinating from the
standpoint of visiting a film set to see how they produced
the visual effects, and looking at all the small details. I felt
genuinely moved to stand at the spot where Sam returned
to his family at the very end.” (Eleanor G., USA)

As these examples show, many participants were excited about
the opportunity to visit the film set as it was their big desire
to do so. For the most of them, the set met their expectations,
and it was described to be just as they imagined/remembered it.
Some participants like Evan Burrows were positively surprised
as the set exceeded their expectations, but a number of them
were disappointed that the set was too crowded. Many answers
were just general expressions of enjoyment and thrill, the power
of which was such that some participants cried from happiness
and excitement. The opportunity to taste food and drink at the
Green Dragon was praised by many Hobbiton lovers, who found
it to be a great addition to the overall experience and contributed
to the feeling of being completely immersed in the fictional
world. On the other hand, some visitors found Hobbiton to be
fascinating from the point of view of making the films and it
increased their appreciation of the efforts invested into creating
and maintaining the set.
It is interesting that similar explanations related to the immersive
quality of the location were offered for both Hobbiton and
Mount Sunday. People noticed that both locations “made the
films come alive or made you believe you were in Middle-earth”
(Ashley Proulx, Canada), but that they were immersive in a
different manner - Hobbiton as the only fully preserved set, and
Mount Sunday as an evocative spot. Despite the absence of the
set, many respondents said that Mount Sunday was extremely
recognisable and immersive and felt like stepping into the films:
“it still held the magic of the set even though it was dismantled”
(Participant no. 452, Australia), “I truly felt like I was in Middle
Earth.” (D.D., USA) and “Of all the places, it was recognizable
even without the buildings on it and the surrounding mountains
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were awe inspiring. Even just recalling it I can hear the music
and see Edoras in my mind. I call it my happy place” (Kate
M., USA). Mount Sunday was also described as majestic,
iconic, stunning, spectacular, beautiful, peaceful and serene,
otherworldly. The people who singled it out as their favourite
explained that they loved its remoteness, the absence of people,
and the amazing scenery of the untouched landscape. Some
respondents also pointed out that it was “a perfect match to
Tolkien’s descriptions”: “Edoras was my favorite because it was
exactly how Tolkien described it and Peter Jackson did a great
job at making it such a special place. You can picture people
actually living there and the site looks exactly like it did in the
films.” (Colt Taylor, Canada). Other explanations were similar:
•

“Maybe because it was the first and it hit me right in the
LotR feels. It’s such an iconic location and such beautiful
surroundings.” (Foe Rodens, Germany)

•

“Truly felt like it could have been Middle-earth.” (Rachel
Weisbrot, Canada)

•

“I loved the visuals in the movie and then being there,
hiking up the hill and having this beautiful 360° view, it
was breathtaking. It just gave you this incredible feeling.
There’s just nothing else around to disturb your peace.”
(Stefanie Koboltschnig, Austria)

•

“Edoras location was my favourite, the walk across the
river and the climb really brought the atmosphere, and
the view was exactly as shown in the films, and as I had
pictured Edoras when I first read the books.” (E.A.H.,
Scotland)

•

“My favorite was Edoras because it was very remote, not
many people were there and it had amazing views. It felt
like you had stepped into the movies.” (Xandi, Austria)

•

“The location itself was beautiful and so Rohan-esque.
It was very immersive to stand on top of Mt Sunday
surrounded by the mountains and picture the scenes from
the movies.” (J.W., Canada)

•

“DEFINITELY Edoras! It was so magical, and exactly
how it looked in the movie. You could really feel
immersed in the scenery, like Rohan had truly come alive
and you were standing in Theoden’s hall.” (Participant no.
404, USA)

As evident from some of these answers, it was easy for the
participants to transport themselves into an imagined past of
this landscape and believe that Rohan really existed at the spot.
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The ability to instantly recognise the hill where Edoras set was
built and the surrounding mountains required less imaginative
investment and the visitors could rely on their memory and the
evocative power of the landscape in order to be fully immersed.
Very similar impressions and statements were shared by the
participants who chose both Hobbiton and Edoras as their
favourite locations. It is interesting to have them compared:
•

“Hobbiton. It mixes an incredible location with art. The
food is amazing. The place is just magical. Mount Sunday
is a close second. I’ve been so impressed with ALL the
other locations, but Mount Sunday is by far the location
which makes you feel like you’re actually in Middleearth. Hobbiton is magical, but Mount Sunday feels like
another world and another time.” (Joseph Howes, NZ)

•

“I loved the supper at the Green Dragon. It was all we
hoped it might be. Hobbiton was delightful. I would
go again in a minute. Going to Mount Sunday was a
spiritual journey beyond the category of favourite. It was
profound.“ (C. Woodall, Canada)

•

“I cannot choose between two. Standing on top of Mt
Edoras dressed as Eowyn, was one of the highlights of my
life. No special effects needed for this place - absolutely
stunning valley surrounded by misty snow covered
mountains... and of course Hobbiton, so beautiful and
interactive, wonderful just like the movie. Wonderful
food!” (arwenblue, Australia)

•

“My Sunday (Edoras) was my absolute favourite, there
was just a peace there that I had never felt before, the
landscape was so epic and beautiful and rugged at
the same time. Second to that had to be Hobbiton, like
stepping into the movie/book.” (Hannah, UK)

•

“Hobbiton as it is seen in 2016 because it looks so
realistic. Edoras because it is 100% nature, no CGI and
it is mindblowing to stand where the Golden Hall stood.”
(Maria M., Germany)

Many respondents expressed an honest admiration for the beauty
of natural scenery in New Zealand, some remarking that they
are glad that all the landscapes were returned to their original
state after filming so they were able to see the nature intact.
When asked if there was something they found disappointing or
unexpected about the locations, the majority answered that there
was nothing disappointing (66%). Nonetheless, 82 participants
(11.6%) said that they were disappointed because Hobbiton was
overcrowded and too touristy, they disliked being rushed to finish
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the tour, and some remarked that the set was overpriced and too
commercialised. 35 participants (5%) said that it was a pity that
all the sets except Hobbiton were removed from the landscapes,
leaving them very hard to identify. 27 participants (3.8%)
complained that some destinations were very remote, lacked
signage, and were difficult to find without guidance, whilst 14
of them (2%) were disappointed that some locations were not
accessible at all. The same number of participants expressed
dissatisfaction with the forests of Rivendell in Kaitoke Regional
Park, failing to find any connection between the location and the
films. Some found the landscapes to be significantly different
from what they imagined based on the films, especially in terms
of scale -  they were described as smaller than expected. 24
respondents (3.4%) regretted that they were not able to enter the
hobbit holes in Hobbiton, obviously longing for even more fully
immersive experience. A number of participants noticed that
“It was strange seeing the proximity of some of the locations
to roads and other modern man made things, or quite close to
something distinctly not “Middle-earth” that you don’t think
about when you’re immersed in the movies. Part of the reason
Mt. Sunday and some other locations felt so remarkable was
how remote they were.” (Danni Nemati, USA).
The next set of questions was How did you feel the locations
compared to the landscapes and architecture in the films? Were
the locations easily recognisable or you had to make a significant
effort to identify them as places from the films? Approximately
one third of the participants (29%) answered that most of the
places required little or no effort to recognise and imagine. 128
of them (18.2%) thought that the locations were both more
or less recognisable, depending on the location, whilst 111
(15.8%) said that they used visual aids in order to identify them
(screenshots, personal or provided by tour guides / Brodie’s
guide). 7.4% of the respondents pointed out that the locations
required a significant effort to identify and a noteworthy work of
imagination. A number of answers were just general expressions
of enjoyment and not precise enough, and some participants did
not answer all of the questions.
The third question posed in this set of questions was Did you
prefer sites where you had to ‘use your imagination’ or the ones
where you were instantly ‘immersed’ into Middle-earth such as
Hobbiton? 70% of the participants responded and the answers
ranked as follows:
1.

I preferred the immersive experience - 184 (26.1%)

2.

I enjoyed both equally - 163 (23.1%)

3.

I preferred using my imagination - 77 (10.9%)
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4.

The whole country is immersive, it felt like Middle-earth,
every landscape could be imagined to belong to Middleearth - 70 (9.9%)

When answering the questions Following your visit to NZ, have
you watched the films or read the books again? How has it
compared to previous readings/ viewings? only 56 participants
(7.9%) said that they have not read the books or watched the
films after the visit. 67 participants (9.5%) found that their
experience of the books and the films remained unchanged.
Excluding some vague answers (68), the rest of them could be
differentiated in the following manner:
1.

The films are memory triggers now, they take me back to
my trip, and make me want to go back to New Zealand,
make me feel nostalgic and say/think “I have been there!”
- 130 (18.4%)

2.

Visiting film locations enhanced/enriched the watching of
the films, made it more fun and enjoyable, made it special
and made me love the story and the world even more - 115
(16.3%)

3.

I like recognising the places I visited when watching the
films - 82 (11.6%)

4.

I am more emotional about it and feel more connected
with the films, it is more personal, I have a sense of
belonging and can imagine myself there when watching
the films - 45 (6.4%)

5.

I like sharing my enthusiasm and my experience with
others while watching the films, which can be annoying
sometimes - 44 (6.2%)

6.

Made it more real, vivid, tangible, familiar, and the fact
that I know the places are real made the watching more
enjoyable - 43 (6.1%)

7.

Increased my appreciation of the film locations and
of Peter Jackson’s choices and efforts, increased my
knowledge and appreciation of the filming process -  37
(5.2%)

8.

Made it easier to imagine and visualise Middle-earth - 34
(4.8%)

9.

When watching the films, it was strange/surreal/less
immersive/distracting to know that the places are real and
I have been there - 14 (2%)

10. It changed my mental model of places, gave me a different
sense of scale - 11 (1.6%)
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11. Increased my appreciation of New Zealand - 11 (1.6%)
12. Inspired me to read the books again, or read other
Tolkien’s works - 7 (1%)
Hence, the majority of respondents said that their visit enhanced
the experience of the books and films, especially the films, since
watching them became more personal, exciting, emotional and
enjoyable. The experience made them feel more connected to the
world, with the fictional world becoming “more real” for them.
Some pointed out that the visit only affected their experience of
the films, since they are looking for the places they visited while
watching and have a different idea and more vivid images of those
places. The fact that the largest number of respondents described
the films as memory triggers which make them recollect on their
trip (answer 1 above) is indicative: the memory of the films
became overlaid with new personal meanings (answer 4 above)
and was transformed by the experience of visiting film locations.
Although less explicitly, the responses which also point to the
process of recollection are the ones emphasising the aspect of
recognising the places visited (answer 3 above) and sharing their
knowledge and experience with other people (answer 5 above),
as well as the ones mentioning “the feel” of it and putting the
stress on the physical side of experiencing the places (answers
6 and 10 above). The effect of the visit for majority of the
participants was that their memory of the films was changed,
since watching them now means evoking beautiful memories
and physical experience of the trip. Thus the films acquired new
meanings, reflecting the inevitable relationship of reciprocity
described by John Howe.
Similar conclusions can be drawn from the answers to the
question How did the real life appearance and experience of
the filming locations affect the way you imagine Middle-earth?:
1.

Made it more real, vivid, tangible, enriched it, enhanced
it, made it more personal and relatable, created new
memories, made it unforgettable, made me love it even
more, made the watching of the films more fun and
emotional experience, created a personal connection with
the films - 279 (39.6%)

2.

It did not affect it at all - 160 (22.7%)

3.

Perfectly matched and strengthened my imagination
based on the films, previous vision got more details and
depth, solidified the vision from the films and made its
imagery the strongest influence - 82 (11.6%)

4.

“New Zealand is Middle-earth” - 60 (8.5%)
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5.

Increased my appreciation of Peter Jackson’s choices and
filming efforts - 42 (5.9%)

6.

It enabled me to imagine the world better, made
visualisation of Middle-earth easier for other locations
that do not appear in the films as well - 36 (5.1%)

7.

Confirmed Peter Jackson’s vision, but it did not affect
the way I imagine the world when I read the books - 17
(2.4%)

8.

My imagination combines all the sources and experiences,
including the visit - 12 (1.7%)

9.

My imagination is still dominant, although it is slightly
affected - 7 (1%)

10. I imagine landscapes and places of Middle-earth based on
the films and the places I visited, but the way I imagine
the characters is based on the books - 7 (1%)
11. Made me want to live in New Zealand - 7 (1%)
12. Disappointing, I imagined it to be more impressive -  3
(0.4%)
Almost 40% of the participants estimated the personal connection
with the fictional world to be the most important consequence of
the visit (answer 1 above). A significant number of respondents
felt that their vision of the world was not changed at all (answer
2 above), being already based on the films (or on the books in
case of 9 participants). Others pointed out that their vision based
on the films was enriched and solidified by the encounter with
film locations (answer 3 above). In many cases the answers were
complex and were sorted into several categories of answers
mentioned above. Said complexity is well illustrated by the
following examples:
•

“My wife and I were already entranced through our own
imaginations, prior to any films, by reading The Hobbit
and The Lord of the Rings. Jackson’s careful treatment of
the material was stunning, from (most of) the screenplay,
the locations, the casting, and the craftsmanship of props,
costumes, makeup, etc. New Zealand simply created
another rich array of past memories and future longings to
return completely compatible with our love for all things
Middle-earth.” (Jim and Emily Wert, USA)

•

“I’m not sure it did - although it’s easier to picture specific
locations with real-world detail, they were so well
designed to fit the style of existing famous Tolkien artists
(which I saw long before the films and probably affected
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my mental picture of Middle-earth first) that nothing felt
like it was being replaced from what I already imagined.
It’s easy to separate the real experience of New Zealand
from the imaginary Middle-earth -  visiting just meant
the imagined locations got more depth and detail.” (H.
Quayle, UK)
•

“Surprisingly, not much, for Middle-earth overall. Alan
Lee’s illustrations were my first visual experience of
Middle-earth (he illustrated my first copies of both The
Hobbit and LOTR), and as he was a main concept artist for
the films they ended up reflecting my existing imagination
to a large degree - I was pleasantly surprised when most
of The Two Towers and The Return of the King, which I
read before the films came out, matched my imagination
closely. The real appearance of the locations has increased
my awe at the film’s versions of Lothlórien and the
Anduin, at least, as I now have a personal experience of
their actual size (those canyons in the Anduin are deeper
than they looked), and generally made my experience of
Middle-earth much more immersive as I can now recall
what it is like to actually be in (the film versions of) many
of the locations. But it is also funny to look back at the
films and, for example, think “ah yes, the Extendable
Mountains” or recall that when Sam sees an oliphaunt,
what are made to look like trees with use of miniatures are
actually smallish shrubs!” (Tas Cooper, UK)

Hence, for many participants the previous imagery was already
so embedded in their minds that they couldn’t perceive any
significant change - the art of Alan Lee and John Howe has to
a great extent shaped the way people imagined and visualised
Middle-earth even before the films, and their involvement in
the making of the films decisively confirmed their aesthetics
as a dominant influence. However, some participants said that
visiting film locations enabled them to imagine the world better
and made visualisation of Middle-earth easier for the locations
that do not appear in the films (answer 6 above).
A widely used and popularised slogan “New Zealand is Middleearth” was employed as a response (answer 4 above), showing
that a number of people identifies New Zealand with Middleearth in their imaginations (on the other hand, some participants
pointed out a distinction between the two, emphasising that they
are not the same thing). In the case of both the previous question
and this one, people mentioned that the experience has given
them a greater appreciation of the filming efforts and choices
of Peter Jackson and his crew. Some participants said that their
imagination relies on a number of different sources (answer
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8 above), which confirms that the fans are in many instances
well aware that they are making a composite reconstruction of
Tolkien’s world based on multitude of sources and that such a
process enables them to establish individualised representations
of Middle-earth.18

***
The experience of visiting film locations is offering something
more real than the films themselves: moments when a beloved
dream or imaginary becomes tangible. “It is about transcending
the status of scenes as scenes, and approaching a cherished
world via its instantiation in a material world.”19 When fans
are not visiting an instantly recognisable film set or location
(e.g. Hobbiton and Mount Sunday), they have to constantly
and actively recreate Middle-earth out of the real-world setting
that they see. In doing this, they rely on their memory and
imagination in order to achieve insertion of themselves into the
story and the world of the films. Visiting the locations reaffirms
the previous film imagery in visitors’ memory, but also produces
new emotions and memories. Hence, during these visits the
real and fictional topographies merge in visitors’ minds, and
the places perceived blend with the previously imagined and
memorised imagery.
As the survey Visiting Middle-earth demonstrated, a visit to
film locations in many ways affects people’s memory and
imagination related to a specific fictional world. Two thirds of
the participants explicitly singled out the visited film locations as
one of the main influences on their imagining of Tolkien’s world
(Chart 4). Although 22.7% participants said that their imagining
of the world was not affected by their visit, many of them added
that their imagination was already based on the film imagery, so
it could not be significantly changed. This influence was further
explained through the responses to open-ended questions, which
confirmed that the personal experience of the locations and the
memories created during their trips gave new meanings to the
films and to the fictional world in itself.
Peter Jackson’s films have significantly altered and defined the
current visual experience of Middle-earth, with the characters
and places from the films being permanently etched in the minds
and memories of the audience. In addition, the film locations in
18 Barker, M. and Mathijs, E. Seeing the Promised Land from Afar: The
Perception of New Zealand by Overseas The Lord of the Rings Audiences,
in: How We Became Middle-earth: A Collection of Essays on The Lord of
the Rings, Lam, A. and Oryshchuk, N. (eds.) (2007), Bern: Walking Tree
Publishers, 122.
19 Jan Cronin, op. cit. p. 250.
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New Zealand became the sites of memory as symbolic elements
of the memorial heritage of fan community - both of Tolkien fans
who appreciate the films and the film fans who have not read the
books. The meanings that these places have gained by appearing
in the films also transformed them into the sites of memory in
New Zealand’s imaginary topography; a specific testimony well
described by one of the respondents: “I am grateful that NZ has
embraced maintaining some of the key locations around the
country, not just as tourist attractions but as an important record
of their cultural heritage and their contribution to cinema and
location-based filming.” (Darian Lawrie, NZ). This contribution,
although severely criticised by many authors, should not be
regarded as excluding and destroying the existing meanings
these places have had, but rather as a way of producing added
values and new meanings in the context of geographies of
fiction, which are usually underestimated but for many people
equally or more important than the real ones.
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ФИЛМСКЕ ЛОКАЦИЈЕ КАО МЕСТА СЕЋАЊА
ТОЛКИНОВА СРЕДЊА ЗЕМЉА ИЗМЕЂУ МЕНТАЛНИХ,
ВИРТУЕЛНИХ И СТВАРНИХ ТОПОГРАФИЈА

Сажетак
У раду се локације снимања филмова анализирају као места
сећања у смислу у ком их је дефинисао Пјер Нора. Будући да су
ове локације у филмовима неретко дигитално модификоване
и побољшане, поставља се питање на који начин их публика
перципира у биоскопској сали и када се нађе in sity, те у којој мери
запамћена филмска слика условљава доживљај реалног простора,
и на који начин посета филмским локацијама повратно делује на
то како посетиоци памте и замишљају вољени фикционални свет.
Филмовима индуковане менталне представе, у спрези са планским
брендирањем, од постојећих географских дестинација стварају
места сећања глобалне популарне културе, која утичу како на
менталне, тако и на стварне топографије. Као илустративан пример
преплитања имагинарних и стварне географије узете су рецентне
екранизације Толкинових дела Господар прстенова и Хобит,
реализоване у режији Питера Џексона, и њиховим снимањем
узроковано мапирање и денотирање Новог Зеланда као „дома
Средње земље”. Ови процеси се сагледавају кроз призму памћења
и имагинације, а на основу резултата анкете Visiting Middle-earth
реализоване путем интернета у периоду 19. 5 – 19. 6. 2020. Анкета
је била намењена туристима који су посетили локације снимања
поменутих филмова на Новом Зеланду и сакупљено је 705 одговора
чија се прелиминарна анализа износи у раду.
Кључне речи: места сећања, филмски туризам, „Господар
прстенова”, Средња земља, Нови Зеланд, имагинација, памћење
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СИМБОЛИЗАМ И
ИМАГИНАЦИЈА
СРЕДЊЕВЕКОВЉА
ДАМА И ЈЕДНОРОГ У
СЛИКАРСТВУ ГИСТАВА МОРОА
Сажетак: Инспирисан средњевековним таписеријама Дама и јед
норог, изложеним 1882. године у париском Музеју Клини, францу
ски сликар Гистав Моро насликао је неколико композиција сличне
тематике међу којима су најпознатије слике „Једнорог” (1885)
и „Једнорози” (1885–1890). Полазећи од средњевековне легенде
о фантастичној животињи која је прилазила само девицама и
спуштала им рог у крило, сликар је дао своје виђење ове теме у
складу са идејама времена и културног миљеа којем је припадао
и уметности симболизма чији је био представник. Мороове да
ме у друштву једнорога приказане су у идеализованим пејзажима
„зачараних острва“ којима се осликава потреба модерног човека
краја 19. века за ескапизмом и нетакнутом природом. Други ва
жан мотив слика је еротичност коју Моро исказује нагим телима
лепотица и њиховом инстинктивном повезаношћу са светом при
роде и животињама, у овом случају једнорозима.
Кључне речи: дама, једнорог, Гистав Моро, симболизам,
таписерије, еротика
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Још од периода антике у европској култури и уметности при
сутан је мотив једнорога1 – фантастичне животиње налик је
лену или коњу, на чијем се челу налази спирални рог којем
су се приписивала многа лековита и магична својства.2 По
легенди рог једнорога је могао да неутралише отрове у води
и другим напицима, а његов прах је помагао приликом заце
љивања рана.3 У литератури једнорог се први пут јавља око
400. године пре нове ере у списима грчког историчара Кте
сија који га је описао као дивљу животињу са лековитим ро
гом, а овај опис касније ће допунити римски писац Плиније
Старији.4 Веровање у ово фантастично биће присутно је и у
средњевековној литератури – у прегледима стварних и фан
тастичних животиња званим бестијаријуми једнорог је имао
значајно место. У бестијаријуму Физиолог – слово о ходећим
и летећим створењима, за који се веровало да је састављен
од знања које је анђео Урил пренео Јовану Богослову, једно
рог или инорог јунак је неколико прича.5 У овом делу при
казан је као снажна и не сасвим безопасна животиња, али и
веома плашљива. Веровало се да је једнорог неухватљив и
да не дозвољава да му се ловци приближе. Једини начин да
се једнорог ухвати био је тај да му се као мамац подметне
млада девојка, девица, чију је невиност животиња осећала
и којој је прилазила умиљавајући се и спуштајући јој свој
рог у крило.6 Због свега наведеног једнорог је у европској
култури понекад био поистовећиван са арханђелом Гаври
лом (приказао се девици Марији у тренутку њеног зачећа),
а постао је и симбол чистоте, невиности и снаге.7 Коришћен
је као хералдички мотив и као симбол врлина на многим
уметничким делима.8
Један од уметника који се теми једнорога неколико пута
враћао у свом раду био је француски симболистички сли
кар Гистав Моро (Gustave Moreau). Велики број скица и
припремних цртежа са темом једнорога претходио је ства
рању две значајне слике на којима је Моро интерпретирао
ову фантастичну животињу. Слика Једнорог настала је око
1 Рад је настао у оквиру пројекта Национално и Европа, српска уметност
20. века, број пројекта 177013.
2 Bruce-Mitford, M. and Wilkinson, Ph. (2008) Signs & symbols, London:
Penguin, p. 76.
3 Biderman, H. (2004) Rečnik simbola, Beograd: Plato, str. 134.
4 Исто, стр. 133.
5 Трифуновић, Ђ. (1973) Физиолог: слово о ходећим и летећим створењи
ма, Пожаревац: Књижевни часопис „Браничево”, стр. 5.
6 Исто, стр. 10.
7 Biderman, H. нав. дело, стр. 134.
8 Исто, стр. 133.
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1885. године (слика 1) и на њој је уметник представио јед
норога у друштву наге лепотице, огрнуте пурпурним пла
штом, са круном на глави.9 Друга слика, Једнорози, наслика
на у периоду између 1885. и 1890. године (слика 2).10 Овога
пута у питању је више једнорога и неколико дама које их
прате, од којих је једна полу нага, огрнута богато украше
ним плаштом, док су остале одевене попут средњевековних
племкиња. Слика Једнорози настала је по наруџбини барона
Едмонда де Ротшилда (Baron Edmond de Rothschild), али ју
је након завршетка сликар ипак оставио у свом атељеу, по
нудивши барону уместо ње један приказ старозаветног кра
ља Давида.11
Познато је да је инспирацију за поменуте слике Моро добио
након посете Музеју Клини (данас Национални музеј сред
њег века) у Паризу у којем је почетком осамдесетих година
19. века изложено шест француских средњевековних тапи
серија названих Дама и једнорог (слика 3).12 Опчињен ле
потом ових таписерија Моро уводи мотив једнорога у своје
сликарство полазећи од средњевековне легенде о девици и
једнорогу, реинтерпретирајући њено значење у оквиру идеја
уметности симболизма и културног миљеа времена у којем
је живео и стварао.13

Слика 3 Таписерија Вид, део колекције таписерија Дама и
једнорог, око 1500, Национални музеј средњег века, Париз; Joëlle
Carlin, Amandine Gaudron. La tapisserie au musée de Cluny, Paris:
Musée de Cluny, 2012, 14.
9 Mathieu, P. (2010) Gustave Moreau; The Assembler od Dreams, Paris: ACR
PocheCouleur, p. 130.
10 Исто, стp. 127.
11 Lacambre, G. (1999) Gustav Moreau: Between Epic and Dream, Chicago:
Art Institute of Chicago, p. 229.
12 Grigorian, N. (2009) European Symbolism in search of myth, New York:
Oxford, p. 67.
13 Исто, стp. 67; Lacambre, G. нав. дело, стp. 26.
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Средњевековне даме и Мороови „једнорози”
Начин на који је Моро представио једнороге био је близак
француској средњевековној уметности у којој се ова живо
тиња представљала као бели или сиви коњ издуженог врата
и дуге гриве, често и са јарећом брадицом.14 Једнорог се по
јављује у француским илуминираним рукописима 12. и 13.
века и повезиван је са лозом Меровинга чији су се краљеви
поистовећивали са врлинама ове фантастичне животиње.15
Мотиви једнорога и лова на једнорога били су веома чести
и у примењеној уметности, поготову на таписеријама које у
периоду позног средњег века доживљавају велику популар
ност на подручју западне Европе.16 Овај вид уметности имао
је репрезентативну улогу, а с обзиром на високе цене тапи
серија њихови наручиоци били су углавном припадници
елите: племићи, црквена лица и богати трговци.17 Племство
у организованом лову на једнорога тема је седам таписерија
насталих почетком 16. века у Паризу, названих Лов на јед
норога, на којима ловци заједно са дамама крећу у шуму не
би ли ухватили ову животињу уз помоћ њихове лепоте и не
виности.18
Један од најбољих примера златног доба таписерије у Фран
цуској свакако је шест таписерија сличне теме, названих Да
ма и једнорог, насталих крајем 15. или почетком 16. века.19
Уместо лова на њима је приказан мирни суживот даме и јед
норога, њеног верног пратиоца у пет сцена којима се опису
је пет чула и шестој, названој Моја једина жеља (због исто
именог записа на њеном врху), чија је тема вероватно шесто
чуло, у овом случају интерпретирано као љубав.20 Заједнич
ки елементи свих шест таписерија су дама, њена слушкиња,
две животиње – лав и једнорог и грб француске фамилије
Ле Вист (Le Viste) пореклом из Лиона.21 Наручилац ових та
писерија био је или Жан IV (Jean IV) или Антоан II ле Вист
(Antoin e II Le Viste), а након што су израђене таписерије су
14 Taburet-Delahaye, E. (2018) Magiques licornes, Paris: Musée de Cluny, p.
18.
15 Исто, стp. 17.
16 Rubinstein, S. (1917) A French tapestry of the late 15th or beginning of the
16th century in Arts & Decoration, Vol. 7, No. 4, рр. 183-185.
17 Woolley, L. (2002) Mediev al life and leis ure in the Devonshire hunting tape
stries, London : V&A Publications, p. 9.
18 Cavallo, A. S. (2005) The Unicorn Tapestries in The Metropolitan Museum of
Art, New York: The Metropolitan Museum of Art, p. 9, 13.
19 Rubinstein, S. нав. дело, стp. 184.
20 Carlin, J. et Gaudron, A. (2012) La tapisserie au musée de Cluny, Paris:
Musée de Cluny, p. 9.
21 Исто, стp. 9.
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се преносиле браковима и наслеђивањем све до 18. века ка
да су се нашле у поседу породице Карбоње (Carbonnières) у
њиховом замку у Бусаку.22 У том замку видела их је почет
ком 19. века списатељица Жорж Санд (George Sand) која је
делом заслужна за њихову данашњу славу с обзиром да је
међу првима писала о њиховој лепоти и лошем стању у ко
јем су се налазиле.23 Године 1842. Проспер Мериме (Prosper
Mérimée), инспектор задужен за историјске споменике, по
сетио је замак и скренуо пажњу ауторитета на њих.24 Држа
ва их је откупила, таписерије су рестаурисане и 1883. године
изложене у Музеју Клини у Паризу у којем их је видео и
Гистав Моро.25
Моро је био савременик свеопштег поновног открића
средњег века, његовог новог читања и вредновања током
19. века.26 Попут многих симболистичких уметника и он је
користио теме преузете из историје, митологије, фолкло
ра и народних бајки не би ли њима представио проблеме
и идеје савременог човека с краја 19. века.27 У уметности
симболизма средњевековне теме биле су веома честе, пого
тово оне преузимане из легенди и песама о витезовима и
дамама, дворској љубави и игри завођења (религиоз не те
ме биле су много мање заступљене).28 У француској култури
краја 19. века период средњег века почиње да се интерпре
тира као златно доба, доба славне историје које побуђује по
нос нације и велича њену моћ оличену у лепоти уметничког
наслеђа.29
Као велики љубитељ старине, Моро је волео и ценио сред
њевековну уметност и често ју је репетирао у својим дели
ма, по чему је близак романтичарима и својим савремени
цима, енглеским уметницима који су припадали Братству
прерафаел ита.30 Проучавао је, посматрао и скицирао поједи
не елементе историјских костима или предмета примењене
22 Taburet-Delahaye, E. нав. дело, стp. 21.
23 Carlin, J; Gaudron, A. нав. дело, стp. 16.
24 Taburet-Delahaye, E. нав. дело, стp. 21.
25 Carlin, J; Gaudron, A. нав. дело, стp. 16.
26 Lacambre, G. нав. дело, стp. 22.
27 Losse, V. (2000) I Saw the Sleep ing Pan Incarnate. Themes from Myth, Fa
iry-Tale and Folklore in German Symbolism in Kingdom of the Soul: Symbo
list Art in Germany, 1870-1920, eds. Ingrid Ehrhardt, Simon Reynolds,
Munich: Prestel, 109-130, p. 109.
28 Исто, стp. 111.
29 Facos, M. (2009) Symbolist Art in Context, Berkeley: UC Press, рp. 98, 152154.
30 Cooke, P. (2014) Gustave Moreu, history painting, spirituality and
symbolism, Yale university press, p. 119.
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уметности које би затим инкорпорирао у измаштане сцена
рије својих слика.31 У томе му је помагала богата кућна би
блиотека и интересовање за историју, књижевност и архе
ологију – сакупљао је књиге, часописе и артефакте који су
се бавили темама које су га интересовале и које је желео да
пренесе на платно.32 Осим тога посећивао је париске музеје
и библиотеке и неретко је правио референце на конкретна
уметничка дела са којима се у њима сусретао.33
Мороово интересовање за средњевековну уметност јавља се
у лето 1857. године када је, проучавајући дела старих мајсто
ра у музеју Лувр, скицирао средњевековне предмете рађене
у емаљу.34 Исте године проучавао је и илуминиране рукопи
се у цркви Нотр Дам у Дуеу у северној Француској, где је
одлазио у посету рођацима.35 Женевјев Лакамбр (Geneviève
Lacambre), историчарка уметности која се дуги низ година
бавила проучавањем стваралаштва Гистава Мороа, сматра
да је на стварање слике Једнорози, осим таписерија Дама и
једнорог, утицао низ предмета које је Моро проучавао по
сматрајући уметност минулих епоха: пехар бургундског вој
воде Карла Смелог (Charles le Témérair e), слика Девојка са
соколом италијанског ренесансног сликара Мишелина Мо
линарија да Бесоза (Michelino Molinari da Besozzo), брош
Констанце Арагонске (Constance of Aragon), средњевековни
предмети од слоноваче који су се чували у Музеју Клини,
шара средњевековног самострела из немачког града Клевеа
и многи други предмети које је у виду скица сликар забеле
жио у својим свескама и блоковима за цртање.36 Уз то, као
литерарну подршку Моро је користио књигу Необјављени
француски споменици (Monuments Français Inédits) Никола
са Гзавијеа Вилмана (Nicolas Xavier Willemin) и Magasin pit
torescque, часопис који је у Француској излазио од 1833. до
1938. године, а представљао је неку врсту популарне енци
клопедије о култури, историји и археолошким налазиштима
целог света.37
Једна од главних одлика Мороовог рада, на коју упућује и
овако разнолик асортиман предмета који су га инспирисали,
31 Lacambre, G. нав. дело, стp. 22.
32 Fauriac, L. Gustave Moreau, le processus de recréation du Moyen Yage, in:
Contribution à un His-technologie technologique de l’art, eds. Betelu, C. et
Servais, A. (2018), Cécile Parmentier, рр. 172-180.
33 Исто, стp. 175.
34 Lacambre, G. нав. дело, стp. 22.
35 Исто, стp. 22.
36 Исто, стp. 27.
37 Исто, стp. 229.
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је стварање еклектичних дела која не одговарају само једној
одређеној историјској епохи, већ представљају уметников
својеврстан колаж позајмица из различитих периода, рели
гија и поднебља.38 Овакав Мороов еклектицизам, приметан
и на сликама са темом једнорога, донео му је надимак „ткач“
или „монтажер снова”.39 Синкретизам различитих уметнич
ких грана, као и мешање стилова, историјских епоха, ствар
ности и сна, реалних и апстрактних форми једна је од оп
штих одлика уметности симболизма коју је 1886. године де
финисао писац Жан Мореас (Jean Moréas) у манифесту по
крета објављеном у француском листу Фигаро (Le Figaro).40
Симболисти су жељене теме тумачили на нов и субјективан
начин, дајући старим јунацима и догађајима ново рухо, у
складу са њима савременом епохом или личним сензиби
литетом, што се може приметити и у раду Гистава Мороа.41
Интимне асоцијације и намерно одступање од историјских
и литерарних наратива друга је одлика Мороовог сликар
ства. Иако је себе сматрао историјским сликарем залагао се
за уметност која није пука илустрација историјских догађаја
и имао је апстрактнији и поет ичнији приступ представљању
прошлости.42 Моро ће овом приступу дати и назив – прин
цип археолошке алегорије.43 Подсећањем на неопходност
имагинације у уметности Моро је желео да унесе новине
и освежи француско историјско сликарство. Следећи „су
блимну логику маште” записао је да „сваком читању и саби
рању обичаја несталих или удаљених цивилизација даје на
ивност и дечију лаковерност”.44 Сматрао је да је „дух удаље
них цивилизација остао тајанствен и несхваћен за модерног
Француза везаног за интелектуално наслеђе своје цивилиза
ције и расе” и инсистирао је да „једино поетски сентимент
може дати нов живот удаљеним епохама”.45 У сликарству је
ценио „имагинацију, фантазију и осећај”, уместо природне
и историјске веродостојности постигнуте по сваку цену. 46
За Мороа циљ уметности није било представљање реалног
38 Fauriac, L. нав. дело, стp. 178, Lacambre, G. нав. дело, стp. 22.
39 Mathieu, P. нав. дело, стp. 9.
40 Hofstätter, H. H. Symbolism in Germany and Europe, in: Kingdom of the
Soul: Symbolist Art in Germany, 1870–1920, eds. Ehrhardt, I. and Reynolds,
S. (2000), Munich: Prestel, 17-27, рp. 17, 19.
41 Losse, V. нав. дело, стp. 109.
42 Fauriac, L. нав. дело, стp. 179.
43 Allan, S. C. (2009) Gustave Moreau’s ’Archeological Allegory’, in: Ninete
enth-Century Art Worldwide 8, no. 2, рр. 1-26.
44 Исто, стp. 3.
45 Исто, стp. 9.
46 Cooke, P. нав. дело, стp. 19.
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спољног света, већ мисли, снова и душе.47 Полазећи од лич
них и колективних снова епохе у којој је живео и стварао
Мороове представе једнорога и дама указаће на симболи
стички приступ прошлости, свету легенди, фолклора и
имагинарног средњевековља.

Слика 2 Гистав Моро, Једнорози, 1885–1890, Музеј Гистава
Мороа, Париз; Pierre-Louis Mathieu. Gustave Moreau; The
Assembler od Dreams, Paris: ACR  PocheCouleur, 2010, 127.

Чаробна лепота природе и жене

Мороове интервенције на средњевековном наративу, леген
ди о дами и једнорогу, примећују се пре свега у сценогра
фији представе и приказу женских ликова. У оба случаја у
питању је снажан утицај симболистичке уметности и кул
турне климе Париза друге половине 19. века који су утицали
на Мороово интерпретирање ове и многих других средње
вековних тема.
Веома честа одлика симболистичких уметника, поготову
оних који су живели у европским метрополама какав је био
Париз, била је критика савременог друштва и живота у ве
ликом граду. Симболизам се у уметности јавио као реакција
на свеопшти прогрес западног света током 19. века – његова
научна открића, дарвинизам, капитализам и научни пози
тивизам, индустријализацију и урбанизацију која је проме
нила структуру градова и међуљудске односе њихових ста
новника.48 Још од настанка збирке песама Цвеће зла (Fleurs
47 Исто, стp. 20.
48 Jumeau-Lafond, J. (2006) Painters of the Soul: Symbolism in France,
Tampere: Tampere Art Museum, рp. 14-15.
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du mal) 1857. године, француског песника Шарла Бодлера
(Charles Baudelair e), град је постао синоним за дехумани
зован и вештачки простор, штетан по физичко и психичко
стање човека.49 Велики градови били су изворишта многих
болести и зараза које су условиле и велику стопу смртно
сти.50 Због тога многи уметници су својим делима исказали
жељу модерног човека за бегом у природу, величајући њену
неисквареност и невиност насупрот отуђености града који
се све чешће сматрао болесним.51
Симболисти су, попут романтичара, слику природе тран
сформисали у слику душе, у оквиру које је пејзаж постао
позорница за представу мисли, жеља, страхова и осећања
приказаних фигура.52 На својим платнима и у песмама они
су стварали имагинарне аркадијске пределе описујући бајко
вите пејзаже блиске идеји Едена, Јелисејских поља и Рајског
врта.53 На сличан начин Моро је приказао пејзаж на сликама
Једнорог и Једнорози. За разлику од средњевековних прича
у којима се најчешће описивао лов на једнороге, Мороове
слике приказују спокојну свакодневицу фантастичних бића
и дама у простору лишеном сваког насиља.54 Шумски пеј
заж ових слика одише атмосфером мира, спокоја и хармо
није.55 Идилична природа одаје утисак „зачараног острва са
скупом жена и само жена” како ју је описао и сам сликар у
својим белешкама.56 Зачараним острвом Моро осликава сан
о хармоничном односу човека и природе који су симболи
сти често приказивали нагим телима младића и девојака у
пејзажу.57 На овај начин невиност њихових младих душа из
једначавала се са невиношћу нетакнуте природе.58 Невиност
природе може се у овом случају повезати и са невиношћу
приказаних девојака, с обзиром да су оне, по легенди од које
сликар полази, морале бити девице.
Човек у сагласју са природом у уметности симболизма нај
чешће је приказиван у друштву животиње, а још чешће су
49 Facos, M. нав. дело, рp. 46, 78.
50 Исто, стp. 69.
51 Ehrhardt, I. Kingdom of Soul: An Introduction, in: Kingdom of the Soul:
Symbolist Art in Germany, 1870-1920, eds. Ehrhardt, I. and Reynolds, S.
(2000), Munich: Prestel, рр. 9-16.
52 Исто, p. 10, Jumeau-Lafond, J. нав. дело, стp. 16.
53 Ehrhardt, I. нав. дело, стp. 11.
54 Lacambre, G. нав. дело, стp. 27.
55 Исто, стp. 27.
56 Grigorian, N. нав. дело, стp. 68.
57 Facos, M. нав. дело, стp. 109.
58 Hofstätter, H. H. нав. дело, стp. 25.
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ову дружину чиниле животиње и жене.59 Повезаност жена
и животиња симболисти су правдали њиховом инстинктив
ном природом за коју се веровало да води женска осећања
и поступке.60 Због тога су често у уметности краја 19. века
жене сликане у друштву животиња поред којих су се осе
ћале пријатно, с обзиром да су их повезивали исти телесни
нагони вођени природним законима који се нису потчиња
вали нормама грађанског морала.61 Одступања од јавног мо
рала и подилажење инстинктивним нагонима везивано је и
за ослобођену женску сексуалност, велику тему европске и
француске културе и уметности краја 19. века.62 Услед со
цијалних и културних промена, борбе за права жена и све
веће интересовање природних наука, поготову психологије,
за женску сексуалност, слика и представа жене постепено
се мењају.63 Зле, фаталне жене које својом лепотом, слобо
дом и либидом угрожавају мушкарца постаће један од глав
них мотива симболистичке уметности краја века, а њихова
веза са анималним прохтевима и жељама честа тема ових
уметника.64 Због тога су на великом броју слика материјалне
вредности, телесне жудње, чулност, плодност и сексуалност
везиване за женски принцип, док се њему супротан, мушки
принцип одликовао духовним и интелектуалним идеалима.
Повезаност жена и животиња била је једна од тема којима
се Моро често бавио на својим делима. Преиспитујући дуа
литет људске природе Моро је желео да истакне разочарање
у сопствено доба, огрезло у материјалним вредностима, али
и сопствену веру у победу духа над материјом.65 Истицање
и величање духовних врлина, интелекта и разума, насупрот
анималним прохтевима, пожуди и оријентацији на телесне
ужитке Моро је понекад приказивао директним сучеља
вањем мушког и женског принципа, као на слици Едип и
59 Ehrhardt, I. нав. дело, стp. 12; Hofstätter, H. H. нав. дело, стp. 26.
60 Исто.
61 Cooke, P. нав. дело, стр. 130; Slavkin, M. (2009) Moreau’s Materiality:
Polymorphic Subjects, Degeneration, and Physicality, Tallahassee: Florida
State University, College of visual arts, theatre and dance, p. 6.
62 Menon, E. K. (2005) Evil by Design: The Creation and Marketing of the
Femme Fatale, Illinois: University of Illinois Press, рp. 17-18.
63 Mathews, P. (2000) Passionate Discontent: Creativity, Gender, and French
Symbolist Art, Chicago: University of Chicago Press, рp. 86-90, 96-98, 111.
64 Zamani, D. (2017) Under the Spell of the Sphinx: Salome and Her Sisters
in the Art of the Late Nineteenth Century in Battle of the Sexes: From Franz
Von Stuck to Frida Kahlo, ed. Felix Krämer, Munich: Prestel, 63-68, p. 64,
Dijkstra, B. (1988) Idols of Perversity: Fantasies of Feminine Evil in Fin-deSiècle Culture, Oxford: Oxford University Press, p. 272.
65 Kaplan, J. (1982) Art of Gustave Moreau: Theory, Style, and Content,
University of Michigan: UMI Research Press, p. 9
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Сфинга (1864) на којој Едипа, симбол мудрости и разума,
суочава са пренаглашено женственом Сфингом – чудови
штем које у себи спаја животињу и жену.66 Анимална женска
природа истакнута је више пута у Мороовом раду. Осим чу
довиштима и хибридним створењима попут Сфинге, Хидре
и сирена, сликар упозорава и на опасности женске пожуде
која превазилази границе моралног, о чему говоре слике по
пут Европе, Пасифаје или Леде. У питању су илустрације
митова у оквиру којих античке хероине своје телесне жуд
ње задовољавају са различитим врстама животиња.67 Иако
је легенда о дами и једнорогу доста суптилнија, еротизаци
ју одабране теме Моро је и у овом случају приказао на се
би својствен начин – присношћу између жене и животиње
оствареном у изолованом простору бајковите природе.

Слика 1 Гистав Моро, Једнорог, око 1885, колекција Hirotshi
Matsuo, Јапан; Pierre-Louis Mathieu, Gustave Moreau; The
Assembler od Dreams, Paris: ACR PocheCouleur, 2010, 130.

Визуелно и тематски најсличнија Једнорогу је илустрација
Заљубљени лав (слика 4) коју је Моро урадио нешто раније,
почетком осамдесетих година 19. века. У периоду од 1879.
до 1884. године сликар се бавио израдом илустрација Ла
Фонтенових басни (Jean de La Fontain e) за луксузно приват
но издање богатог колекционара из Марсеја Антонија Руа
(Antony Roux).68 Илустрација басне Заљубљени лав, настала
66 Facos, M; Mednick, T. J. (2017) The Symbolist Roots of Modern Art, London:
Routledge, p. 194, Gerkens D. (2013) The Decadence and Deminism of the
Self – French and Belgian Symbolism, in: Dark Romanticism: From Goya to
Max Ernst, ed. Felix Krämer, Berlin: Hatje Cantz, 160-164, p. 160.
67	 Slavkin, M. нав. дело, стp. 6.
68	 Mathieu, P. нав. дело, стp. 110-112.
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око 1881. године, приказује нагу лепотицу са пурпурним
шеширом која осим што је одевена попут девојке на слици
Једнорог, налази се и у сличној пози – посматрачу открива
тело док поглед усмерава на животињу коју милује једном
руком.69 Сцену прати и веома сличан идеализовани шумски
пејзаж.

Слика 4 Гистав Моро, Заљубљени лав, око 1881, приватна
колекција; Pierre-Louis Mathieu. Gustave Moreau; The Assembler od
Dreams, Paris: ACR  PocheCouleur, 2010, 113.

Када је у питању атмосфера зачараног острва, која одлику
је слику Једнорози, њу су истраживачи често упоређивали
са Мороовом сликом Химере насталом 1884. године.70 Ово
велико платно сликар је испунио женским фигурама и њи
ховим пратиоцима у виду стварних или фантастичних жи
вотиња, а слику је описао као „каприц оријенталног коло
рита” са „девојкама опруженим по бескрајним пољанама”
од којих свака „на узици држи своју химеру”, симбол својих
особина, осећања и душе.71 Осмишљене као позорнице за
испуњење мушких фантазија и снова обе слике се прибли
жавају идеји интимног женског простора, будоар а или ха
рема, која је током 19. века била веома популарна у култури
западне Европе, а којој ни Моро није одолео.72 Њима слич
на је и слика Теспијеве кћери, настала на почетку Мороове
каријере 1853. године, која приказује једну епизоду мита о
Херкулу, ону када је млади јунак у току једне вечери обљу

69 Mathieu, P. нав. дело, стp. 113.
70 Lacambre, G. нав. дело, стp. 27.
71 Cooke, P. нав. дело, стp. 129.
72 Исто, 127, 131, Facos, M. нав. дело, стp. 127.
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био педесет девица, Теспијевих ћерки.73 Истом мешавином
невиности и телесне жудње одликују се и Једнорози на чи
јим се ливадама у друштву животиња одмарају наге девице
ослобођене осећања стида.
Склоност ка материјалним ужицима Моро је исказао и
луксузом племенитих материјала, раскошних костима и
употребних предмета, попут пехара у доњем делу слике
Једнорози.74 Позајмљујући неке од детаља са таписерија ко
је су га инспирисале, Моро своје даме одева у богато рухо
којим истиче њихов повлашћен социјални статус.75 Моро
ове бележнице сведоче о стотинама цртежа декоративних
детаља и орнамената које је сликар копирао из ентеријера
готичких катедрала и сачуваних средњевековних костима,
не би ли својим јунакињама скројио достојне костиме.76 По
пут племкиња са таписерија Мороове даме су одевене у кр
зно, са раскошним накитом од драгог камења на рукама и у
коси којима сликар алудира на њихово узвишено порекло,
поредећи их како са средњевековним племством, тако и са
оним имагинарним које попут једнорога, чаробних пехара и
зачараних острва сусрећемо у легендама и бајкама.77
Слике Једнорог и Једнорози примери су Мороове сталне те
жње да на сликама пронађе баланс између узвишене, божан
ске лепоте и еротичности.78 Више пута у току каријере овај
сликар је јавно исказао негодовање према насилној ероти
зацији митолошких и историјских садржаја којима су сли
кари његовог доба подлегали, претварајући париски Салон
у такозвани, погрдно названи „Салон Венера”.79 Дивљење
женској лепоти у Мороовом сликарству није представља
ло самодовољни циљ, напротив, сликар је велики део сво
јих радова посветио управо преиспитивању женске лепоте
и сексуалности и њеном месту у модерном друштву. Иа
ко је, попут већине својих савременика, слободну женску
сексуалност сматрао дивљом и опасном силом, трудио се
да побегне од њене вулгаризације заодевајући своје идеје
митолошким, историјским или фолклорним садржајима.80
На тај начин могу се тумачити и наге лепотице у друштву
једнорога чија невиност и слобода, у складу са њиховом
73 Cooke, P. нав. дело, стp. 122.
74 Grigorian, N. нав. дело, стp. 68.
75 Исто, p. 68.
76 Fauriac, L. нав. дело, стp. 174.
77 Woolley, L. нав. дело, стp. 71, 82.
78 Kaplan, J. нав. дело, стp. 10.
79 Cooke, P. нав. дело, стp. 119.
80 Исто, стp. 30-31.
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слободном природом, у посматрачу побуђује еротичне алу
зије. Овако приказане оне се приближавају идеји често ко
ришћеној од стране симболиста, о лепој дами без милости
(la belle dame sans merci), варијацији теме фаталне жене која
својом лепотом зачарава и покорава мушкарца.81
Својим сликарством Гистав Моро је често утицао на умет
нике млађе генерације симболиста, како сликаре тако и књи
жевнике, песнике и писце.82 Мороове слике са мотивом јед
норога извршиле су утицај на два симболистичка песника
која су имала прилике да их виде уживо почетком 20. века
у Музеју Гистава Мороа у Паризу, основаном у сликаревој
некадашњој кући.83 Посматрајући Мороову слику Једноро
зи 1908. године ирски песник и драматург Вилијам Батлер
Јејтс (William Butler Yeats) исказао је дивљење према прика
зу ове фантастичне животиње коју је сматрао „симболом ду
ше и мистичног реда” и коју је често и сам користио у сво
јим делима.84 Отприлике у исто време руски песник Валериј
Брјусов (Вале́рий Брю́сов) пише збирку песама Све мело
дије (Все напевы) у којој једна од песама, Врт Хесперида,
доноси опис готово идентичан шумском пределу са слике
Једнорози. У истој песми јављају се и мотиви чаше и брода
који реферишу на ове предмете приказане на истој слици.85
Године 1908. Брјусов је написао песму Једнорог, у оригина
лу названу Ликорн, што је француски израз за ову животињу
и име Мороове слике.86 Реакција ових песника на Мороо
во сликарство показује да је својим симоблистичким пред
ставама средњевековне легенде француски сликар успео да
прикаже чежњу једне читаве епохе за добом у којем су човек
и природа живели неспутано и у слози.

Закључак
Инспирисан средњевековном легендом о лову на једноро
ге, приказаном на таписеријама Дама и једнорог, францу
ски сликар Гистав Моро дао је своје виђење ове теме уносе
ћи у слике Једнорог и Једнорози поједине идеје европске и
француске културне климе с краја 19. века. Причу о девици
81 Losse, V. нав. дело, стp. 111.
82 Sérié, P. (2014) La peinture d’histoir e en France 1867-1900, Paris: Arthena,
p. 252.
83 Forest, M. and Peylhard, A. (2015) La mais on-musée de Gustave Moreau,
Paris: Somogy Éditions d’Art, p. 34.  
84 Saddlemyer, A. (2013) A Portrait of George Yeats, in: The Living Stream:
Yeats Annual No. 18, Warwick Gould, Cambridge: Open Book Publishers,
pp. 107-119.
85 Grigorian, N. нав. дело, стp. 231.
86 Исто, стp. 240.
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и фантастичној животињи Моро је интерпретирао на сим
болистички начин, мењајући донекле коришћени наратив.
Нагошћу јунакиња и њиховим блиским односом са овим
фантастичним створењима Моро је истакао еротску стра
ну легенде, додајући јој њему савремене идеје о слобод
ној и дивљој женској сексуалности која потенцијално може
угрозити мушкарце.
Приближавајући своје даме концепту фаталне жене Моро
је овим сликама још једном исказао лично уверење о дуал
ности људске природе. Сензуалне даме, наге или одевене
у раскошне костиме, представљају материјалне вредности
света, телесне ужитке и задовољење инстинкта који их чине
блиским животињама. Суживот дама и једнорога у просто
рима идеализоване природе подстиче идеју о жени као пред
ставници анималних прохтева и животињских, необузданих
нагона. Са друге стране, шумским пејзажем или острвом
на које смешта радњу ових слика Моро се приближава још
једној честој теми симболистичког сликарства – чежњи за
чистом и нетакнутом природом, ослобођеном тековина
модерног друштва, његових стега и моралних начела.
Сликом идеализоване природе и блискошћу односа изме
ђу човека и животиње Моро је створио визију златног до
ба прошлости, доба у којем су људи живели у сагласју са
својим инстинктима, потребама и жељама. На тај начин ње
гова интимна представа имагинарног средњег века постаје
представа колективног сна једне епохе и њене непресушне
жудње за природом, хармонијом, чулношћу и слободом.
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SYMBOLISM AND IMAGINATION 
OF THE MEDIEVAL PERIOD
THE LADY AND THE UNICORN 
IN THE WORKS OF GUSTAVE MOREAU

Abstract
The French Symbolist painter Gustave Moreau often used the motifs of
fantastic beings and animals in his works, amongst which the unicorn
found its place. Moreau got the inspiration for the unicorn motif after
a visit to the Cluny Museum in Paris, in which six medieval tapestries
with the name “The Lady and the Unicorn” were exhibited. Relying on
the French Middle Age heritage, Moreau has interpreted the medieval
legend of the hunt for this fantastic beast (with the aid of a virgin) in
a new way, close to the art of Symbolism and the ideas of the cultural
and intellectual climate of Paris at the end of the 19th century. In the
Moreau’s paintings “The Unicorn” and “The Unicorns”, beautiful
young nude girls are portrayed in the company of one or multiple
unicorns. Similarly to the lady on the medieval tapestry, they too gently
caress the animal, showing a close and sensual relationship between
them. Although they were rid of their clothes, the artist donned lavish
capes, crowns and jewellery on them, alluding to their privileged social
status. Their beauty, nudity and closeness with the unicorns ties them to
the theme of the femme fatal, which was often depicted in the Symbolist
art forms. Showing the fairer sex as beings closer to the material,
instinctual and irrational, Moreau has equated women and animals, as is
the case with these paintings. Another important theme of the Symbolic
art forms which can be seen on the aforementioned paintings is nature,
wild and untouched. The landscape in the paintings shows a harmony
between the unrestrained nature and the heroes of the painting, freed
from strict moral laws of the civil society, or civilization in general.
Putting the ladies and the unicorns in an ideal forest landscape, Moreau
paints an intimate vision of an imaginary golden age, in this case the
Middle Age, through a harmonic relationship of unicorns, women and
nature. In that manner, Moreau’s unicorns tell a fairy tale of a modern
European man at the end of the 19th century: a fairy tale of harmony,
sensuality and beauty, hidden in the realms of imagination and dreams.
Key words: lady, unicorn, Gustave Moreau, Symbolism, tapestries,
erotic
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MAGIC, REALISM
AND THE RIVER BETWEEN
THE CULTURAL WEIGHT OF
POSTCOLONIAL MAGIC(AL)
REALISM
Abstract: Magic(al) realism has for long attracted critical attention as
one of the more theoretically elusive concepts which has been termed
magic, magical, and magic(al), interpreted as a narrative genre, mode,
or strategy, and analyzed alongside similar terms and neighbouring
genres. While it briefly summarizes the troubling terminology associated
with magic(al) realism, this paper focuses on the cultural significance
of magic(al) realism for postcolonial writing, and delves into its role as
a strategy of resistance in the representation of culture and history, its
destabilizing project, and the possible pitfalls in its employment.  
Key words: culture, duality, magic(al) realism, postcolonial, realism,
representation.
In the beginning there was a river. The river became a road and the
road branched out to the whole world. And because the road was once
a river it was always hungry.
Ben Okri, The Famished Road

The trouble with terminology
The exuberant world of magic(al) realism, the meeting point
of atom and spirit, suffers the sad fate of literary and artistic
phenomena fraught with problems of definition and terminology
and consequently subjected to ceaseless theoretical dissection.
Discussions have been taking place too often and for too long
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without reaching universally acceptable conclusions. Admittedly,
magic(al) realism is an unwieldy, yet popular genre, mode, or
strategy which is at times indiscriminately ascribed to literary
and artistic works that combine magic and realism but come
from vastly different cultural backgrounds and have different
agendas. Its definitions have also seeped into popular culture
and can therefore be found in perhaps the unlikeliest of contexts.
One of its definitions thus opens and then resurfaces in the first
two seasons of Netflix’s popular TV series Narcos (2015–2017),
a series reliant on real-life events and archival footage which
only occasionally resorts to fictionalization. Despite its obvious
rootedness in the realist tradition, the opening lines introduce
the world of Colombian drug trafficking by referring to a
definition of magic(al) realism to highlight the bizarre nature of
the presented reality, at the same time misattributing its origins
to Colombia alone.1 Although the concept of magic(al) realism
belongs to both art and literature, where significant efforts
have been made to determine which of the three cumbersome
terms – magic, magical, and magic(al) – should be applied to
what, this discussion will focus solely on literature and use the
term magic(al) to encompass the largely interchangeably used
and more frequent magic and magical. It will also maintain a
distance from debates around similar terms that seem impossible
to clearly delineate, such as extravagant, mythic(al), marvelous
or exotic realism. The word choice in Wendy B. Faris’s 2004
definition emphasizes just how inextricably related, and
therefore not entirely distinguishable, these terms are. Very
briefly, she defines “magical realism” as combining “realism and
the fantastic so that the marvelous seems to grow organically
within the ordinary, blurring the distinction between them”.2
Attempting to give some definite shape to this metamorphic
notion, Faris identifies five defining features of what she
understands primarily as a mode while also calling it a genre
elsewhere in her nuanced text: irreducible magic that is presented
matter-of-factly, the obvious presence of the phenomenal world,
the culture-dependent possibility of doubt in the reader who tries
to reconcile contradictory perceptions of the events described,
the merging of realms, and finally the disruption of established
notions of time, space, and identity.3 In 1985, Amaryll Chanady
1 Its earliest Latin-American practitioners were Cuban (Alejo Carpentier) and
Guatemalan (Miguel Ángel Asturias) while its most famous one, universally
credited for making magic(al) realism internationally known and loved, was
Colombian (Gabriel García Márquez).
2 Faris, W. B. (2004) Ordinary Enchantments: Magical Realism and the
Remystification of Narrative, Nashville: Vanderbilt University Press, p. 1.
3 Ibid, p. 7.
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set apart magical realism from neighbouring genres of the
fantastic by emphasizing its preclusion of disbelief and anxiety
and, above all, its rootedness in the real world, which is in no
way privileged, rather than in one far removed from what we
perceive as our reality. However, the term has been applied to
different genres, locations, strategies, and discourses, and has
never been successfully differentiated from “neighbouring
genres such as fabulation, metafiction, the baroque, the fantastic,
the uncanny, or the marvellous”.4 Magic(al) realism has been
interpreted alternatively as a genre, mode, and “narrative strategy
that stretches or ruptures altogether the boundaries of reality”,5
transcending the possible limitations of realism. The trouble with
terminology does not end there since magic(al) realism is further
subdivided into faith-based or ontology-oriented and irreverent
or discourse-oriented, ontological and epistemological, neatly
outlined and a bit less neatly differentiated in Christopher
Warnes’s Magical Realism and the Postcolonial Novel (2009).
Noting their frequent indistinguishability, Faris informs us of
other subdivisions and finds a certain correspondence between
Roberto González Echevarría’s epistemological and ontological
magic(al) realism and Jean Weisgerber’s scholarly and mythic or
folkloric type. The first is immersed in art to construct speculative
universes and found mainly in Europe, whereas the second is an
all-pervasive and inherent quality of an essentially marvelous
world and found mainly in Latin America.6 Аdding to the
confusion, authors whose writing is habitually read as magic(al)
realist may be tempted to use other terms when referring to
their own work. Reflecting on incompatible descriptions of
society, Salman Rushdie, whose prose is seldom bypassed in
considerations of magic(al) realism, proposes “the mingling
of fantasy and naturalism”7 as an effective way of representing
them. Whichever labels and subdivisions one might be inclined
to use, there is a fairly strong consensus that a magic(al) realist
world is one in which magic can occur in any place and at any
time, so no one should be surprised to encounter ghosts in
broad daylight or see flying rugs in the tunnels of the London
Underground. Depending on the point of view, as seems to be
the case with everything else associated with magic(al) realism,
this either offers freedom from the limitations of mimesis or
4 Slemon, S. Magic Realism as Post-Colonial Discourse, in: Magical Realism:
Theory, History, Community, edited by Parkinson Zamora, L. and Faris, W.
B. (1995), Durham: Duke University Press, p. 9.
5 Warnes, C. (2009) Magical Realism and the Postcolonial Novel: Between
Faith and Irreverence, Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. VI
6 Faris, W. B. op. cit. p. 27.
7 Rushdie, S. (1992) Imaginary Homelands, London: Granta Books in
association with Penguin Books, p. 19.
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represents an imitation of a world which reveals and revels in
the coexistence of the palpable and the spiritual.
Despite its lack of theoretical solidness, magic(al) realism has
borne “the stamp of cultural authority”,8 which in postcolonial
contexts endows its absence of definite shape with political
significance. Its lack of specificity also provides freedom,
freedom of (self-)representation, freedom from the constraints of
singular and overarching frameworks and worldviews, freedom
from having to choose between cultures, genres, modes, and
systems of representation. That the magic(al) realist text is
neither entirely fantastic nor indeed realist serves too to show
that no one system of representation can be blindly trusted or
relied upon. Hence, in a magic(al) realist text “real and fantastic,
natural and supernatural, are coherently represented in a state
of equivalence”.9 To depict our incompatible realities, magic(al)
realism favours a hybrid system of representation in which
neither component is valued more highly than the other. It is a
system that precludes dominance, hierarchy, and hegemony and
can be used as a powerful weapon of critique.  

Postcolonial magic(al) realism 
as a cultural discourse
Magic(al) realism’s ex-centric position to hegemonic systems is
precisely the cause of its appeal to postcolonial writing where the
magical is a reflection of culture. As has already been noted in
criticism and theory that focuses on magic(al) realism, it only adds
to its appeal that it originated outside the political, economic, and
cultural centres. From its origins, it has always been associated
with particular locations and cultures, especially when it relies
on culture-specific phenomena, traditions, myths, legends, and
folklore,10 but has also been interpreted as an international
phenomenon by critics and theorists such as Wendy B. Faris and
Lois Parkinson Zamora. In her Ordinary Enchantments (2004),
Faris sees it, if somewhat too enthusiastically, as “perhaps the
most important contemporary trend in international fiction”,
“a worldwide trend”, and “the single most important trend
in contemporary international fiction”.11 In terms of cultural
influences at play, Faris suggests that magical realism is a
predominantly hybrid genre or mode in which “magical and
8 Slemon, S. op. cit. p. 9.
9 Warnes, C. op. cit. p. 3.
10 For more on this, see Luburić-Cvijanović, A. and Krombholc, V. U odbranu
magijskog realizma u kontinentalnoj Evropi, in: Žanrovska ukrštanja srpske
i anglofone književnosti, edited by Gordić-Petković, V. and Paunović, Z.
(2017), Novi Sad: Matica srpska, str. 75–98.
11 Faris, W. B. op. cit. pp. 1, 39, 42.

72

ARIJANA LUBURIĆ CVIJANOVIĆ
realistic narrative modes frequently come from diﬀerent cultural
traditions”, so “their amalgamation makes magical realism a
liminal mode”.12 Further discussion will hopefully clarify how
postcolonial writing employs magic(al) realism’s liminality, all
the while bearing in mind that magical narrative modes have
existed in all cultures and literary traditions, not least those in
Europe, where they have been combined with realistic modes.
Admittedly, such amalgamation was particularly relevant in
genres such as the epic, romance, ballad, or Gothic, all of them
predating Enlightenment’s preference for reason and logic, and
the realist tradition. Insistence on magic(al) realism’s particular
cultural context might prove pointless in cases where culture
ceases to be a key determining factor as others take precedence.
When, for instance, magic(al) realism becomes an instrument
of subversion in feminist discourses or women’s writing in
general, subversion may be aimed at a particular culture or, as is
the case with Angela Carter and Jeanette Winterson, patriarchal
cultures and heteronormativity at large.13 In other words, to
defy monolithic representations, strict rationality, restrictive
normativity, or the myth of objectivity, such writing may refer
to specific cultural contexts without mobilizing their myths
and traditions as instruments of magic(al) realism. However,
magic(al) realism continues to be experienced as a reflection
of culture in authors like Juan Rulfo, Toni Morrison, or Goran
Petrović, and cultural specificity remains one of its most
recognizable traits, especially when it is considered in its Latin
American, African-American, or generally postcolonial contexts,
where it is seen as an instrument of “cultural emancipation”.14
In Faris’s view, magic(al) realism “has provided the literary ground
for significant cultural work; within its texts, marginal voices,
submerged traditions, and emergent literatures have developed
and created masterpieces”, and it “partially reverses the process
of cultural colonization” as a “powerful decolonizing mode”.15
In earlier postcolonial literature, magic(al) realism turned out to
be a powerful tool in cultural recuperation, recovery, or rebirth
within struggles against the depreciation, erasure, or negation
of precolonial cultures. In later postcolonial writing, magic(al)
realism contributes to celebrations of cultural cross-pollination
against dangerous myths of cultural purity, with magic pervading
both rural and urban spaces. It is worth remembering, however,
12 Ibid, p. 29.
13 For a meticulous analysis of magic(al) realism in Serbian, with special focus
on Angela Carter, see Muždeka, N. (2016) Magijski realizam u romanima
Andžele Karter, Novi Sad: Filozofski fakultet.
14 Warnes, C. op. cit. p. 5.
15 Faris, W. B. op. cit. pp. 1, 29, 36.
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that equally successful in accomplishing the same task are works
like Things Fall Apart (1958) by Chinua Achebe or White Teeth
(2000) by Zadie Smith, which do not fall into the category of
magic(al) realist narratives. Achebe’s work, for instance, revives
the suppressed Igbo culture through traditions, rituals, proverbs,
religious beliefs, superstitions, and, indeed, magic, but it does
not use magic as a formal device nor does magic pervade the
reality of the African community in question. Magic is inherent
to the community’s beliefs and is an integral component of Igbo
culture, but no magic actually happens in the depicted world.
In magic(al) realist postcolonial narratives, magic(al) realism
itself becomes a cultural strategy of resistance and is virtually
indistinguishable from political postcolonial agendas. For critics
like Faris, its culturally and politically subversive potential lies
in its in-betweenness. It is precisely this in-between space that
opens up a world of nearly infinite possibilities for revisions
and rewritings. The space between magic and realism may be
likened to Ben Okri’s river that becomes an insatiable road,
always hungry for new alternative representations of reality,
alternative histories and worldviews. Although Okri’s road
may be symbolical of devouring colonizing powers, it is as
likely to be interpreted as a symbol of postcolonial responses
to those powers. Alternative accounts that those responses offer
do not only engage in recuperating what was lost or ignored,
or in reestablishing severed historical and cultural ties, but also
in exposing the unreliability of truth and fact. Contemplating
the political and cultural damage to reality in South America in
an essay on Gabriel García Márquez, Rushdie highlights that
“truth has been controlled to the point at which it has ceased to
be possible to find out what it is”.16 Similarly, his 1983 novel
Shame pays tribute to George Orwell’s Animal Farm (1945) by
informing the reader that under suffocating political regimes
truth is what it is told to be, and then employing not fable but
magic(al) realism to illustrate the idea that truth is a shaky affair.
All authorized or official truths are subjected to scrutiny and set in
doubt by magic(al) realism’s preference for alternative accounts
of (post)colonial histories and cultures, and its exposure of all
pretensions to the truth as false.
As I have already remarked, the sense of in-betweenness, as well
as magic(al) realism’s essential duality, provides the space for
such subversive activity. While we can surely read magic(al)
realism as a genre, mode, or strategy that places its characters
and readers in between or at the intersection of magic and fact,
and suspends them between the genres of fantasy and realism, its
characteristic merging or blending of magic and realism points
16 Rushdie, S. op. cit. p. 301.
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to another interpretive direction. The world of magic(al) realism
is not so much in between worlds; it functions as a hybrid world,
simultaneously divided and double, created by the erasure of
clear boundaries between the realms of magic and reality and
born of their union. Magic is unleashed upon the real worlds in
magic(al) realist narratives so as to become all-pervasive rather
than restricted to confined interiors typical of so much Gothic
fiction, including the so-called postcolonial Gothic. Rushdie’s
Shame follows in the tradition of Gothic interiors which here
serve as a metaphor for multiple forms of oppression suffered
at the hands of a repressive political regime and patriarchy,
and more widely, as “the cultural metaphor of marginality”.17
Okri’s The Famished Road (1991), on the other hand, allows
magic to enter quite literally every pore of the novel’s world,
permeating reality and the lived experience even when one is
not aware of it. In a bar, inside a house, in the street or forest,
spirits and seemingly otherworldly creatures, whose existence is
universally acknowledged but visible to a select few, occupy the
same space as earthly creatures. A large body of such magic(al)
realist texts creates worlds of fluid or porous boundaries which
can be literalized, as in Rushdie’s The Ground Beneath Her Feet
(1999), or worlds such as the one in The Famished Road where
no boundaries are visible. Add to this the contested territory of
dream, vision, and hallucination, and you get a world that is very
far from clear-cut, strictly delineated, or precisely defined.
Another aspect of magic(al) realism that dispenses with
boundaries and evades what can be experienced as realist
straitjacketing is its disruption of linear conceptions of space and
time, and notions of stable or fixed identity, a disruption which
is frequently understood on cultural terms. Earlier postcolonial
writing thus evokes sacred time and space associated with
indigenous religions, and returns to conceptions of cyclical time
and time measured in natural cycles or not precisely measured
at all. Such disruptions are read as counterbalancing European
obsession with linear and accurate time, at the same time casting
a shadow over the affiliation between temporal progression and
progress, and questioning the need for clearly defined spatial
boundaries and separated spaces of the natural and supernatural.
In its disruptive notions of space and time, more contemporary
postcolonial literature is also in tune with modernist and
postmodernist experimentation, and continues to allow space
and time to shrink and expand. Postcolonial magic(al) realism
freely criss-crosses spatial and temporal boundaries, enabling
magic to infiltrate the spaces of natural or real, and the characters
to transport themselves from one historical moment to another
17 Faris, W. B. op. cit. p. 160.
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or to occupy more than one place and exist in more than one
moment in time. Salman Rushdie’s Ormus Cama can therefore
see and visit other dimensions or versions of reality and Ben
Okri’s Azaro simultaneously exists in the physical world and the
spirit world. This also helps explain why identity in postcolonial
writing is far from stable, fixed, or pure. If Achebe’s Okonkwo
seems to represent stable cultural identity, the very notion of
stability is undermined by the arrival of colonizers who divide
the community by adding to existing conflicts and converting
the insecure. Later postcolonial literature represents postcolonial
identity as an effect of colonization: fragmented, multiple,
multicultural, and morphing, again in accord with modernist and
postmodernist conceptions of unstable identity and identity as
a process. Instability and multiplicity of identity is accentuated
or literalized by the use of magic(al) realism, which resonates
with special significance in migrant postcolonial writing where,
in Elleke Boehmer’s view, what she terms magic realism has
become so common that “the two developments appear almost
inextricable”.18 While this goes a long way towards explaining
the world of Salman Rushdie’s fiction, for instance, it fails to
encompass a large number of postcolonial writers, like Caryl
Phillips or Chimamanda Ngozi Adichie, who refrain from
magic(al) realism and approach migration from other angles.
Whether they thematize migration or not, whether they
explore more realist approaches to subject matter or employ
magic(al) realism as a narrative device or an inherent mystery,
postcolonial authors share with their Latin-American models “a
view from the fringe of dominant European cultures, an interest
in the syncretism produced by colonization, and access to local
resources of fantasy and story-telling” to express a “view of a
world fissured, distorted, and made incredible by cultural clash
and displacement”.19 Put differently, postcolonial literature in
general and magic(al) realist postcolonial writing in particular
becomes a means of representing cultural displacement,
cultural difference, and cultural worldviews outside the Western
European frameworks. Magic(al) realism’s association with
cultural peripheries also makes it an apt device for responding to
and/or questioning mainstream culture, undermining dominant
institutions, ideologies, and discourses, and suspecting
authority. By undermining realism’s presupposed authority
in the representation of reality and straddling two otherwise
opposed systems of representation, magic(al) realism challenges
metropolitan cultures’ claim on “truthful” representation.
18 Boehmer, E. (2005) Colonial and Postcolonial Literature, Oxford: Oxford
University Press, p. 228.
19 Ibid, pp. 228–229.
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Arguably the most persuasive example is Saleem Sinai from
Midnight’s Children (1981) who supposedly haphazardly, but in
reality systematically deconstructs his own narrative authority
while chutnifying a long piece of magic(al) realist historiographic
metafiction. The novel’s accidentally or deliberately unreliable
and impotent narrator, its deployment of magic(al) realism, its
fictionalization of history and historicization of fiction, and the
overall play with notions of accuracy, precision, and veracity,
all underscore that there can be no reliable narrative authority
or system of representation. We should not, however, make the
mistake of interpreting all realism and all single perspectives as
authoritarian; magic(al) realism merely exposes the reliability,
validity, and accuracy of their representations as deceptive.
As we have seen, much of the magic(al) realist destabilizing
project can be found elsewhere in modernist and postmodernist
literature, and strategies for destabilizing time, space, identity,
motivation, form, genre, language, tradition, ideology, hegemony,
binary oppositions, discourse – the list is endless – have become
commonplace. A peculiarly postcolonial aspect of this project
is that in postcolonial literature magic(al) realism undercuts the
assumption that certain cultures are more important, civilized,
or valuable than others, or that they lay a claim on reality. Yet,
Warnes reminds us that magic(al) realism is not restricted to
deconstructivist or oppositional strategies, but is also a vehicle
for the exploration and affirmation of different cultures.20 Hence
the minutely described indigenous beliefs, norms, traditions,
rituals, proverbs and sayings, the numerous references to
traditional clothing, music, and festivities, as well as the use of
local literary traditions and conventions like oral storytelling,
myths, legends, and folk tales. At times these are combined with
aspects of European cultures and literary traditions to create
an amalgamation that is especially prominent in international
magic(al) realism, epitomized by authors like Salman Rushdie,
and reflective of postcolonial cultures. While postcolonial
writing that declares itself anticolonial incontrovertibly gives
priority to indigenous cultures, and is for this reason occasionally
blamed for being nativist, subsequent stages of postcolonial
literature have marked a shift away from nativist tendencies
towards celebrations of pluralistic postcolonial cultures which
give no precedence to any single culture. Magic(al) realism’s
duality and hybridity is then a perfect formal equivalent of
the simultaneous multiplicity and partiality of postcolonial
cultural identities, especially in authors like Rushdie, whose
works epitomize what Faris calls magical realism’s “radical

20 Warnes, C. op. cit. p. 152.
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multiplicity”.21 Faris concludes that the “combination of realistic
and fantastical narrative, together with the inclusion of different
cultural traditions, means that magical realism reflects, in both
its narrative mode and its cultural environment, the hybrid
nature of much postcolonial society”.22 In that sense, magic(al)
realist narratives offer legitimate versions of reality, no less real
than those found in official accounts. Rushdie supports this idea
by claiming that Márquez’s universe is not “an invented, selfreferential, closed system. He is not writing about Middle-earth,
but about the one we all inhabit. Macondo exists. That is its
magic”.23
If magic(al) realist universes are characterized by duality, one
might be tempted to think, as Stephen Slemon is, that this
implies a certain degree of conflict. Slemon is of the opinion
that the term magic realism suggests oppositionality between the
representational codes of realism and fantasy;24 yet, the same
term also suggests their merging. Instead of engaging in what
Slemon sees as “a battle between two oppositional systems […]
each working toward the creation of a different kind of fictional
world from the other”,25 these systems join forces to create a
hybrid world where otherwise conflicted codes of representation
coexist and fuse into one variegated, metamorphic, and
admittedly jagged whole. Unlike Slemon, whose definition
of magic(al) realism is closer to the conflicting codes of the
fantastic discussed by Chanady and Faris, among others, I see
no real battle here although there might be occasional clashes or
an undercurrent of obstinate struggle in an effort to maintain a
shifting balance between these opposites. Even tough, in truth,
magic(al) realism is not an epitome of peaceful and perfectly
harmonious coexistence, as the clashes between the dimensions
of fiction and novelistic fact in Rushdie’s The Ground Beneath
Her Feet illustrate, “sustained opposition”26 might be seen as
giving way to joyful mongrelization which celebrates cultural
cross-pollination resulting from the processes of hybridization,
creolization, mestizaje, and transculturation. Attempting to
articulate the coexistence of magic and realism, Faris likens
magic to a grain of sand in the oyster of realism: “the magic
[…] refuses to be entirely assimilated into […] realism; it
21 Faris, W. B. op. cit. p. 25. The words specifically refer to identity in magical
realist narratives but, as Faris notes further in her book, they can be applied
to other elements of the mode/genre.
22 Ibid, p. 1.
23 Rushdie, S. op. cit. p. 302.
24 Slemon, S. op. cit. p. 10.
25 Ibid, p. 11.
26 Ibid, p. 12.
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does not brutally shock but neither does it melt away”.27 Most
importantly, neither representational code is favoured; in fact,
priority is given to simultaneously fractured and plural, and
therefore flawed, representation as the only possible system or
code in a world where “permeability is mutual and incessant”.28
To rephrase a little Christopher Warnes’s suggestion that
magical realism naturalizes the supernatural,29 incessant mutual
permeability implies that magic(al) realism embraces the
supernatural in its supernaturality and erases the distinction
between natural and supernatural, normal and abnormal. As these
are culturally conditioned concepts, there can be no consensus as
to what constitutes natural or supernatural, normal or abnormal,
but quite a few magic(al) realist texts invite us to unhesitatingly
accept the magic(al) realist world as real, natural, or normal,
while others may leave room for hesitation.30 Confronting the
common perception of them as mutually exclusive, magic(al)
realism presents magical and real, natural and supernatural,
ordinary and miraculous as complementary. The established
dialogue between these realms mirrors the dialogue between
cultures that, in Faris’s opinion, magic(al) realism opens:
“The magical “grace” of the irreducible elements coming
from indigenous myths, beliefs, or narrative traditions allows
realism to escape from the confines of its mimetic program, and
the solid “grace” of that program’s realistic description allows
the colonized and therefore currently disembodied myths,
beliefs, and traditions to shape their own bodies, to escape
from the confines of ethereal sacred space and marginalized
indigenous culture and emerge into modernity”.31
The magic(al) realist dialogue takes place on multiple levels
without necessarily rejecting realism or rationality and logic.
Instead, it advocates a Blakean, or rather Boehmean, marriage
of opposites that was common in earlier narrative traditions.
Warnes, for instance, suggests a link between magic(al)
realism and Romanticism.32 Indeed, his evocation of Massimo
Bontempelli’s discussion of art that explores the miraculous
in everyday life is curiously reminiscent of Wordsworth’s and
Coleridge’s Lyrical Ballads (1798), where the miraculous and
the everyday are joined together to find a semblance of truth in
the miraculous and latent wonder in the everyday. Although both
27 Faris, W. B. op. cit. p. 8.
28 Ibid, p. 26.
29 Warnes, C. op. cit. p. 3.
30 For more on this, see Chapter 1 in Faris’s Ordinary Enchantments.
31 Ibid, p. 156.
32 Warnes, C. op. cit. pp. 18–40.
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magic(al) realism and the Romanticism of Lyrical Ballads can
be accused of appropriating the folk traditions of lower classes
by upper ones, they rely on inclusive systems of representation.
Since systems of representation, as well as our perceptions, largely
rely on language, it is precisely in language that Slemon finds
significance for representation in and of postcolonial contexts.
In colonial texts and discourses, language was instrumental
in constructing, supporting, and disseminating images of
other cultures. Consequently, postcolonial texts have been
employing language for the purpose of self-representation and
deconstruction of such images. Edward Said was one of the first to
study the magical potential of language to construct and solidify
otherness, and create entire worlds which then pose as real, in
his seminal work, Orientalism (1978). That we should make no
attempt to find correspondences between description and reality
in any kind of discriminatory discourse is also famously pointed
out in Rushdie’s The Satanic Verses (1988), where monstrous
transformations of Third World citizens are propelled by the
language used to describe them. The joint forces of language and
magic(al) realist literalization in Rushdie’s novel shed light on
problems of demonization, racism, and xenophobia in countries
that pride themselves in multiculturalism, but even without the
help of magic(al) realism, the languages of postcolonial writing
are powerful tools for exposing sensitive issues, resolving
problems of (self-)representation, and conveying cultural
idiosyncrasies. Where there is the luxury of choice, some opt
for the language of the former colonizer, transforming it or not,
as a weapon against him (Rushdie) or as a means of cultural
unification (Achebe), while others see it as a remaining channel
of intellectual colonization and decide on native languages
(Ngugi wa Thiong’o). In the latter case, native languages, where
available, are deemed more adequate for representing native
cultures. The stamp of colonization cannot be erased, however,
so the influence of colonizers’ languages and cultures on native
languages and cultures cannot be ignored. Does that mean that
the use of mongrelized languages of former colonizers is a
more reliable vehicle for transmitting postcolonial realities and
cultures? Or do both choices function equally well? However
we choose to understand it, the sense of duality present in the
languages of postcolonial literature is one of the key features of
postcolonial cultures, and it is exactly this duality that magic(al)
realism formally enacts. Slemon reminds us that the muchexamined postcolonial double vision has to do with “a binary
opposition within language” which results from the imposition
of colonizers’ languages on indigenous populations and of the
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export of languages to new lands.33 Significantly, he adds that
the magic(al) realist text “reflects in its language of narration
real conditions of speech and cognition within the actual social
relations of a post-colonial culture”.34
An equally important task in the magic(al) realist text is the
articulation of alternative, peripheral, and silenced histories,
and memory’s truth. By undercutting the primacy of realism
and treating magic as an integral and therefore expected aspect
of reality, magic(al) realism offers the possibility of revisiting
and rearranging history, and develops counter-narratives to
official historical accounts. Official records are “monuments to
fixity”35 and the magic(al) realist postcolonial text is designed
to destabilize fixity. Combining history with myth and legend
“implies that historical events and myths are both essential
aspects of our collective memory”.36 Not only does it reestablish
links with precolonial histories and cultures, but also offers a
reminder that the earliest historical and fictional narratives in
all cultures freely combined history and fiction.37 The role of
indigenous mythologies in magic(al) realist representations of
history in postcolonial writing is indispensable, especially in its
indigenist or nativist phase. Faris thus attributes the emergence
of magic(al) realism in Latin America to:
“the first wave of postcolonial romantic primitivism, which
affirmed the sense of a usable, natural, and indigenous past
[…] as a response to the conjunction of indigenist and avant
garde modes, and through a combination of Latin American
and European inspiration”.38
These conjunctions range from the privileging of local cultures,
particularly in early postcolonial writing, to celebrations of
plural cultures in its subsequent phases. That contemporary
postcolonial literature makes remarkable use of local cultures
and mythologies is illustrated by African fiction like Okri’s The
Famished Road or Chris Abani’s Song for Night (2007). The
trajectory of such writing, in Faris’s view, resembles that of
Latin-American models in an appreciation of local myth and oral

33 Slemon, S. op. cit. p. 12.
34 Ibid, p. 12.
35 Ibid, p. 16.
36 Faris, W. B. op. cit. p. 16.
37 For more on this, see Luburić-Cvijanović, A. Karil Filips i Miljenko Jergović:
o onome što „nećemo nikada saznati“, in: Žanrovska ukrštanja srpske i
anglofone književnosti 2, edited by Gordić-Petković, V. and Paunović, Z.
(2019), Novi Sad: Matica srpska, pp. 49–64.
38 Faris, W. B. op. cit. p. 33.

81

ARIJANA LUBURIĆ CVIJANOVIĆ
tradition developed out of “postcolonial indigenist novels”.39
The incorporation of local mythologies and oral storytelling
techniques into the novel maintains a dialogue between cultures
that predominantly relied on orally transmitted stories and magic,
and those that have for long favoured written texts and common
sense. This enables magic(al) realist postcolonial fictions to
subvert dualistic representations which inevitably privilege
one mode, realistic or fantastic. As is shown by the exploration
of innumerable parallels among mythologies from around the
world in The Ground Beneath Her Feet, or by the coexistence
and blending of polytheistic and monotheistic, Christian and
indigenous religious beliefs in The Famished Road and Song for
Night, magic(al) realism continues to amalgamate cultures from
around the world to depict irreversibly mongrelized postcolonial
realities.
Notwithstanding its potential for recasting, rewriting, and
redefining, magic is occasionally regarded as a potential snare.
Should we understand it as a tool of strategic essentialism
or an inadvertent support of the stereotypes it purportedly
undermines? By employing magic to represent worlds outside
the framework of what is perceived as a predominantly Western
or Western European rationality, does magic(al) realism resurrect
stereotypes about non-Western or non-European irrationality, or
those of the primitiveness and backwardness of non-Christian
cultures? Warnes reminds us that, while studying magic,
religions, and science as attempts to make sense of the world in
cultural contexts, the Victorians “came up with an evolutionary
sequence that took the shape of a single line from barbarism to
civilization”.40 Regardless of how much we like to think that we
have advanced towards non-discriminatory thinking, newspaper
headlines daily remind us that large portions of the world still
believe in that evolutionary sequence. Another question which
cannot be answered in any simple way is whether seeing magic
as an essential component of genuinely marvellous realities
potentially re-exoticizes non-European cultures? If we go back
to Carpentier’s interpretation of exoticization as a confirmation
of the marvellous real in Latin America, it is possible to see
postcolonial magic(al) realism as simultaneously responding
to the exoticization of colonized spaces in colonial discourses
and contributing to the continuing dialectic the rational West/
the exotic rest. A trap is also hidden in magic(al) realism’s
most distinctive trait. Because magic(al) realism presents to the
characters and readers what cannot be grasped with the use of
reason or logical thinking, but has to be intuitively acknowledged
39 Ibid, p. 36.
40 Warnes, C. op. cit. p. 9.
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as possible and acceptable, it risks being invariably interpreted
as a response to rationality, causality, and realism. Like religious
beliefs, magic(al) realism relies on the faith in the reality of what
is not palpable; yet, it seems to suggest, in a manner reminiscent
of William Blake, that the mind and the spirit, reason and
imagination need not and should not be separated. In an essay
on Günter Grass, Rushdie writes that there are “books that open
doors for their readers, doors whose existence they had not
previously suspected”.41 The doors that the magic(al) realist text
opens for the readers conditioned to believe in the separation
between magic and reality invite us to suspend reason and its
logic and accept the illogical, or rather differently logical, as
equally real. In that way, magic(al) realism bridges the divide
between reason and imagination just as it bridges the gaps
between the cultures that are accustomed to the separated realms
of the real and supernatural and those where these realms are
thought to be mutually pervasive.
One more problem arises if we try, as Christopher Warnes
does, to establish a link between magic(al) realism and earlier
European genres like the medieval romance. It is his belief that
“in historical, cultural and geopolitical terms, magical realism
can be said to be an elaboration or revisioning of the romance
tradition”.42 To reinforce this idea, he adds that “[h]istorical
or imperial romance must be distinguished from its medieval
antecedents on the grounds of their realism, and magical realism
originates as a postcolonial response to this logic”.43 Magic(al)
realism is then a purely programmatic genre, mode, or strategy,
nothing more than a reaction, a mere instance of “writing back to
the realist paradigm”.44 Warnes further limits magic(al) realism to
postcolonial contexts – for him, magical realism is postcolonial
romance45 – and, despite his claim to the contrary, reinforces the
idea of postcolonial culture’s dependence on European literary
models. While the genealogy of magic(al) realism is not entirely
free from European influences, nor does it have to be, LatinAmerican magic(al) realism, for instance, seems less concerned
with European antecedents than Warnes’s theory of its origins
suggests.46 Influences aside, it is safe to say that all cultures boast
41 Rushdie, S. op. cit. p. 276.
42 Warnes, C. op. cit. p. 31.
43 Ibid, p. 36.
44 Ibidem.
45 Ibid, p. 38.
46 Exploring European influences may be far more useful in studying colonial
narratives. Criticism has already pointed out the link between the chivalric
romance and the conquering imperialist imagination that created the
imperialist romance and the colonial adventure story.
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of myths, legends, and genres such as the folk tale, the fairy tale,
or the epic, characterized by a similar merging of the natural and
supernatural and the same suspension of disbelief that we now
understand as one of the defining traits of magic(al) realism. In
that sense, authors like Rushdie see these as belonging to our
common literary heritage. Others, however, may find the idea
of a common heritage problematic because it allows cultural
artifacts to be used by those coming from other cultures. Hence,
Rushdie’s use of Hindu mythologies and traditions, among a
fairly large number of others, has been interpreted as a possible
example of appropriation. To this, Rushdie says: “In what courts
are such claims staked, what boundary commissions map out
the territories?”47 Even though no such courts or boundary
commissions exist, “a troubling ﬂavor of cultural colonialism
permeates the mode as it writes itself from the margins toward
the centers of contemporary culture and destabilizes those
spatial categories”.48 This troubling flavour is likewise released
in discussions concerning the utilization of European tools
of interpretation and theoretical frameworks with which we
again try to understand, define, and classify a phenomenon that
originated outside Europe on European terms.

Magic(al) realism: 
“a dangerously unanchored position”?
Despite the many controversial issues, magic(al) realism remains
one of the most recognizable traits of postcolonial writing,
though not a must. There is a certain degree of preference for it in
both postcolonial literature and postcolonial literary studies, just
like there is a preference for works which focus on migration.
To elaborate on all the underlying causes and negative effects of
this, however, would require a whole new article. The potential
and significance of magic(al) realism in postcolonial writing is
undeniably great. But can we truly claim, as Warnes does, that
“it is in its postcolonial incarnations that magical realism fulfils
its creative and critical potential to the fullest”?49 To insist on it
is to risk unfairly devaluing the creative and critical potential
of a Carter or a Grass. Magic(al) realism is by no means the
sole property of postcolonial writing nor does it have any real
precedence over other genres, modes, and strategies, as powerful
postcolonial critique continues to be delivered by more realistic
narrative modes as well. We can agree with Christopher Warnes
that magic(al) realism has grown into a “global phenomenon”
47 Rushdie, S. (1995) Shame, London: Vintage, p. 28.
48 Faris, W. B. op. cit. p. 166.
49 Warnes, C. op. cit. pp. 28–29.
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whose analysis should respect “local currents”50 even when its
association with culture is not foregrounded, and claim with
some confidence that in postcolonial literature, it is inevitably
pregnant with cultural implications and employed as a cultural
discourse. We might even go as far as to say that the magic(al)
realist postcolonial text is metonymical of postcolonial culture.51
Is not that, however, one of those repetitive conclusions that in
Neil Lazarus’s opinion infest postcolonial studies and, for that
matter, the study of magic(al) realism?
The impression remains that the study of magic(al) realism at
times runs in circles. The concept is surely theoretically elusive
albeit vital for comparative analyses of different postcolonial
cultures and for identifying continuities within individual
cultural histories.52 Precisely because of magic(al) realism’s
often studied association with culture, it is impossible to bring
forth a single, all-encompassing, and consistent definition as
each cultural variant of magic(al) realism has its idiosyncrasies
resulting from specific cultural histories, traditions, and norms.
The same might be said of variants of magic(al) realism less
embedded in cultural contexts. We should therefore abandon
the idea of “lucid and consistent definition” which Warnes,
among others, recommends, and work instead with a flexible
definition that lends itself more easily to different contexts. This
is particularly important because theory’s inability to produce a
precise, yet comprehensive and satisfactory definition is also a
testimony to magic(al) realism’s “preference for fabrication”,53
memory’s truth, and the truth of the created world. Memory is
notoriously unreliable and each created world has peculiarities of
its own, so all attempts at finding a universally suitable definition
are bound to end up in the circles of the theoretical inferno
reserved for concepts that are controversial, vague, debatable,
too specific, too general, inconsistent, provocative, or in any
other way problematic. What further renders magic(al) realism a
little unwieldy concerns the danger of reductive readings and the
concept’s commercialization. As a genre and mode, magic(al)
realism arouses expectations, which in turn impose limitations.
Since there is a tendency to read postcolonial magic(al) realism
in a preformed way, its link with culture threatens to reduce it
to “programmatic responses”.54 The genre’s immense popularity
among international audiences and publishers, especially since,
a few decades ago, authors of varied cultural backgrounds
50 Ibid, p. 6.
51 Slemon, S. op. cit. p. 12.
52 Ibid, p. 10.
53 Ibid, p. 13.
54 Warnes, C. op. cit. p. 7.
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came to occupy the centre stage of world literature, makes
it vulnerable to cultural branding, marketing, and product
placement. An additional danger is the high probability of
commodifying indigenous culture.55 For all these reasons,
magic(al) realism continues to attract attention as an enigma
that sometimes occupies, and at other times manages to avoid
“a dangerously unanchored position”56 between fact and fiction,
history and myth, realism and magic. In its rewriting of history
with the help of alternative stories and officially unauthorized or
unverified, even unverifiable, accounts, magic(al) realism is not
ahistorical but rather rooted in the particular histories it opens up
a dialogue with. Similarly, it is not suspended between cultures,
but continues to flower in “culturally hybrid ground”57 as a
mediator between cultures and their systems of representation.
Above all, magic(al) realism is a powerful reminder that reality
is a matter of perspective, “an artefact” which should prompt us
to doubt “all total explanations, all systems of thought which
purport to be complete”.58  
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МАГИЈА, РЕАЛИЗАМ И РЕКА ИЗМЕЂУ
КУЛТУРНИ ЗНАЧАЈ ПОСТКОЛОНИЈАЛНОГ 
МАГИЈСКОГ РЕАЛИЗМА

Сажетак
У обиљу теоријски тешко одредивих и стога примамљивих
књижевних феномена, магијски реализам заузима значајно место
као концепт који је подстакао вишедеценијске расправе. У намери
да истражи културни значај магијског реализма као стратегије
отпора у постколонијалној књижевности, овај рад испрва
кратко разматра терминолошку проблематику, као и невоље са
разграничавањем овог приповедног жанра, модуса и стратегије
од сродних књижевних категорија и термина. Рад потом прелази
на разматрање дијалога који магијски реализам успоставља
између међусобно супротстављених система или кодова
представљања како би искористио свој субверзивни потенцијал
да предочи фрагментарне и хибридне постколонијалне културе
и историје и истовремено укаже на проблематику веродостојног
приказивања. Посебна пажња посвећује се улози магијског
реализма у оживљавању изворних култура некада колонизованих
простора и дочаравању плуралности постколонијалних
култура, те могућим ризицима његове употребе. Рад се на крају
усредсређује и на магијски реализам као глобални феномен који по
појединим критичарима свој креативни и подривачки потенцијал
најефектније испољава управо у постколонијалној књижевности.
Испитује се коначно и како популарност магијског реализма,
која се делом може приписати његовој несумњивој способности
да преиспише историју и културу из углова битно другачијих
од званичних наратива, потенцијално доводи до поновне
егзотизације постколонијалних култура, њихове комодификације
и комерцијализације.
Кључне речи: дуалност, култура, магијски реализам,
постколонијално, представљање, реализам
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“WHAT CATS HAVE
TO DREAM ABOUT”?
CHALLENGING
ANTHROPOCENTRISM IN
“A DREAM OF A THOUSAND CATS”,
TEETH AND PRINCESS MONONOKE
Abstract: Relying on recent theoretical work in the field of critical
animal studies and ecocriticism, the paper discusses several fantasies
across different media and genres (a comic book series, a young adult
novel, and an animated film), whose common characteristic is a critical
stance towards anthropocentrism, also known, tellingly, as “human
exceptionalism”, “human supremacy”, and “human chauvinism”. The
selected corpus consists of Neil Gaiman’s “A Dream of a Thousand
Cats”, Hannah Moskowitz’s “Teeth”, and Hayao Miyazaki’s “Princess
Mononoke”. Dissimilar as they are, these fantasies share common
thematic concern with the relationship between the human and the
nonhuman – primarily animals – as well as commitment to challenging
the notions of natural, just and desirable human supremacy over all
other forms of life. In the selected works, human exceptionalism is
challenged by unmasking human exceptional brutality at its root,
and, perhaps more unnervingly, by the exploration of the fundamental
kinship between human and nonhuman animals. Although these popular
fantasies do not voice explicit or simple ecological messages, due to the
abovementioned concerns, they function as ecocritical texts as well. In
the context of the global environmental crisis, it is in this ecocritical
potential that some relevance of fantasy arguably lies.
Key words: anthropocentrism, critical animal studies, ecocriticism,
fantasy, nonhuman animals
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Introduction: decentring humanity1
The general idea behind the present collection of papers is to
examine the relevance of fantasy, or the fantastic, in a cultural
context. Obviously, such a task could be approached in any
number of ways, depending on the specifics of culture, the
definition of fantasy/the fantastic, and, especially, the meaning
of relevance. This particular paper will be developing the
hypothesis that in the context of contemporary Western2
(late capitalist, biophobic, animal-consuming) culture, some
relevance of fantasy – defined as “the deliberate departure from
the limits of what is usually accepted as real and normal”3, and
exemplified by the heterogenous narratives under discussion –
is to be found in the challenges fantasy poses before culturally
entrenched and omnipresent anthropocentrism. “Some relevance
of fantasy”, moreover, is not meant to convey scepticism towards
the mode of the selected works: always more interested in praxis
rather than theoretical considerations, I am merely sceptical
of the effect of the challenge itself. We are, after all, already
inhabiting a dying world, and the life-saving reversal potentially
realized by turning away from anthropocentric assumptions and
practices may well be out of reach.
The reasons for the dramatic description of the world as
“dying” are plentiful, and range from rapid climate change,
the unprecedented levels of pollution, soil degradation, and
desertification of the planet, to irreversible, and accelerating,
mass species extinction. Significantly for my purposes here, this
global environmental collapse is coupled with, and exacerbated
by, increasing demand for animal products and especially the
growth of “factory farming”, which results in deforestation,
loss of biodiversity, and the massive loss of animal lives in
industrialized slaughter, where “an animal is killed every twelve
seconds”4. Although one has to be mindful of the political and
ideological work involved in accusing “greedy humanity”5 for
1 Prepared as a part of the project Innovations in the Teaching Process and
Research in the Domains of English Linguistics and Anglo-American
Literature and Culture, conducted at the University of Niš – Faculty of
Philosophy No. 360/1-16-1-01.
2 Anthropocentrism is, of course, global, but the examples of anthropocentric
practices and discourses provided in this paper come from the Western
culture exclusively, hence this adjective.
3 Hume, K. (1984) Fantasy and Mimesis: Responses to Reality in Western
Literature, New York and London: Methuen, p. XII
4 Pachirat, T. (2011) Every Twelve Seconds: Industrialized Slaughter and The
Politics of Sight, New Haven and London: Yale UP, p. 9.
5 Malm, A. (2015) The Anthropocene Myth, Jacobin; https://www.jacobinmag.
com/2015/03/anthropocene-capitalism-climate-change/  
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this systematic destruction of nonhuman life – the issues outlined
above are the consequences of the capitalist modes of production
rather than the greed of abstract humanity – it is nonetheless hard
to deny that they are the outcome of an anthropocentric ethos
which views the planet and the nonhumans only as resources for
the humankind: “a treasure chest for human consumption”6 and
“a stage for civilized humanity to manifest its great destiny […]
a sort of cosmic human property”7. Specifically, the countless
instances of ecocide and animal abuse exemplify not only the
capitalist terror of infinite production and consumption, but also
“an anthropocentric species hierarchy, with humans positioned
at the top, [which] underpins the world’s dominant political
economies and ecologies, and justifies acts of domination and
appropriation of other species”8. It is not surprising, therefore,
that from the perspective of the fast-developing critical animal
studies (CAS) and ecocriticism, dismantling anthropocentrism
– “decentering civilized humanity and rejoining Earth’s
community of life” – is regarded as “the vital work of our
time”9. The fantasies discussed in this paper attempt to decenter
humanity in a variety of ways, some of which align with the
ecocritical and CAS agenda of “trans-species social justice”10.
Yet, before the examination of individual texts, some theoretical
background on anthropocentrism should be provided.
In CAS and ecocriticism, the term “anthropocentrism” means
placing anthropos, human being, “at the centre of material
and ethical concerns”11; this positioning is predicated on
the simultaneous relegation of all other forms of life to the
periphery of the subhuman and the nonhuman, the crucial
distinction between these locations being life and death.
Anthropocentrism is thus at the root of the political, ethical, and
6 Moore, B. L. (2017) Ecological Literature and the Critique of
Anthropocentrism, Palgrave Macmillan, p. IX
7 Crist, E. and Kopnina, H. (2014) Unsettling Anthropocentrism, Dialectical
Anthropology Vol. 38 Issue 4, Springer, p. 389.
8 Collard, R-C. and Gillespie, K. Introduction, in: Critical Animal Geographies:
Politics, Intersections, and Hierarchies in a Multispecies World, edited
by Collard, R. C. and Gillespie, K. (2015) in Abingdon and New York:
Routledge, p. 13. “Species hierarchy”, crucially, does not mean that the
concrete, flesh-and-blood “human resources” of late capitalism are spared the
horrors of infinite production, but it does mean that even the most exploited
of humans still has unquestionable power over the nonhuman animal. The
seeming paradox is evident, for instance, in the abusive treatment of domestic
animals by the abused slaughterhouse workers.
9 Crist, E. and Kopnina, H. op. cit. p. 392.
10 I’m borrowing this phrase from the title of the edited collection, Critical
Animal Studies: Towards Trans-Species Social Justice, edited by Matsuoka,
A. and Sorenson, J. (2018), London and New York: Rowman & Littlefield.
11 Crist, E. and Kopnina, H. op. cit. p. 387.
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legal distinction between subjects with certain rights within a
political community (i.e. fully human), and living beings who
are always potential subjects to the “noncriminal putting to
death”12. Anthropocentrism, moreover, informs the near-totality
of Western philosophy13, as well as Christianity marked by
contemptus mundi which, as Bryan L. Moore traces, extends
well into the 20th century.14
Though not restricted to the use of animals, anthropocentrism
as the doctrine and practice of human exceptionalism, and
unlimited violence as its modus operandi, are arguably clearest
in the so-called human animal divide, or the “Big Gap”, as Donna
Haraway famously nicknames it. Human exceptionalism rests on
a set of qualities (such as language, the knowledge of good and
evil, reason, tool use, civilization, free will15), which are seen
as exclusively human, though most of them have by now been
problematized by animal research and postmodernism. Yet the
differences, regardless of their problematic nature, are treated
as absolute and more often than not mean abuse and death for
the animal and the animal-like. One of the founders of modern
philosophy and science, Rene Descartes, for instance, was
adamant about the unbridgeable gap between men and “brutes”:
“After the error of those who deny the existence of God . . . there
is none that is more powerful in leading feeble minds astray
from the straight path of virtue than the supposition that the
soul of brutes is of the same nature with our own”16. Descartes’
thoughts on the “brutes”, however, have to read in the light of his
well-known vivisection of hundreds of dogs. “When one of his
12 Derrida quoted in: Wolfe, C. (2003) Animal Rites: American Culture, the
Discourse of Species, and Posthumanist Theory, Chicago and London:
University of Chicago Press, p. 7.
13 Steiner, G. (2010) Anthropocentrism and its Discontents: The Moral Status
of Animals in the History of Western Philosophy, Pittsburgh: University of
Pittsburgh Press.
14 Moore B. L. op. cit. p. 9.
15 It is worth noting that, as Graham Huggan and Helen Tiffin write, “our
emphasis in differentiating ourselves from animals has rarely stressed the
anatomical or physiological; rather, we prefer to designate animals as ‘lesser’
through mentality, singling out those traits we regard as peculiar to ourselves
– a practice which is not just anthropocentric but often ethnocentric as well”
(Huggan, G. and Tiffin, H. (2010) Postcolonial Ecocriticism: Literature,
Animals, Environment, London and New York: Routledge, p. 154). Jeremy
Bentham was aware of this, too, which famously led him to attempt to
reformulate the criterion for the legal recognition and protection of animals
– “The question is not, Can they reason?, nor Can they talk? but, Can they
suffer? Why should the law refuse its protection to any sensitive being?”.
16 Deyo, B. Tragedy, Ecophobia, and Animality in Anthropocene, in: Affective
Ecocriticism: Emotion, Embodiment, Environment, edited by Bladow, K.
And Ladino, J. (2018) Lincoln and London: University of Nebraska Press,
p. 203.
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visitors remarked on the poverty of his library, Descartes pointed
to the animals he had been dissecting and replied, ‘These are my
books.’ Descartes’ texts were alive and the great methodologist
believed that the cry of an animal was not due to pain, but could
be compared to the creaking of a wheel”17.
Human exceptionalism, therefore, creates conditions under
which the nonhuman animals can be forced into various human
economies, some of which exploit their physiological similarities
with humans, while being excluded from moral consideration
and legal recognition and protection. From being dissected
by Descartes in search of knowledge to being test subjects in
biomedical research, pharmacological and beauty industries,
nonhuman animals are reduced even further into “the material of
cultural reproduction”18 as symbols, metaphors, and stereotypes
negotiating and expressing exclusively human concerns. Human
exceptionalism allows for the nonhuman animals to have their
bodily functions, such as giving birth, lactating and ovulating,
instrumentalized for profit by dairy and egg industries; to have
their bodies subjected to invasive surgeries and modifications,
including but not limited to “beloved” pets. Yet pets – or
companion animals, as is the preferred term in CAS – are
particularly vulnerable to the intersection of anthropocentrism,
aestheticism, and profit: in Gaiman’s “A Dream of a Thousand
Cats”, for example, suckling kittens are killed because they are
not purebred Siamese like their mother, and therefore “aren’t
worth diddly-squat”19. Moreover, whereas “the animal” is
deployed in the anthropological machine for its symbolic capital
and variously turned against Jews, the colonized people of color,
or slaves20, actual animals, such as police dogs, are used to
terrorize rioters and protesters into obedience even today. This
represents the continuation of the historic utilization of snakes,
scorpions, elephants, lions etc. for the torture and the execution
of human beings. Even as wildlife, nonhuman animals do not
escape human influence, as they are in increasing danger of
having their lives, their families and habitats destroyed due to
man-made pollution, fires, desertification, poaching, recreational
hunting, monoculture and monocropping. Still, at this point in the
Earth’s history, wildlife represents a mere fraction of the animal
17 Visvanathan, S. On the Annals of the Laboratory State in Science, Hegemony
and Violence: A Requiem for Modernity, edited by Nandy, A. (1989), Oxford:
Oxford University Press, p. 103.
18 Simons, J. (2002) Animal Rights and the Politics of Literary Representation,
Basingstoke and New York: Palgrave, p. 85.
19 Gaiman, N. (1990) A Dream of a Thousand Cats, Vertigo, p. 8.
20 Agamben, G. (2004) The Open: Man and Animal, Stanford: Stanford
University Press, p. 37.
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population: of all the mammals on the planet, for instance, 60%
are livestock in captivity on factory farms, 36% are humans, and
only 4% are wild mammals21. Because it is a crucial matter, it
merits repetition: this massive interference with, and destruction
of, nonhuman lives is done under the assumption that it does
not affect humans. (At this point it arguably still hasn’t fully
affected the privileged ones.) Yet degraded living and dying
conditions for the nonhuman animals do not miraculously
pass humans by, and it has already become obvious that the
human populations who are experiencing the extremes of the
environmental collapse are those least responsible for it. It is
this insight that Princess Mononoke poignantly delivers through
the early infection of Ashitaka with demonism created by Lady
Eboshi’s bullet. The “little ball of iron” lodged in the body of
an animal-god, driving him insane and violent, travels far from
Irontown to poison an innocent boy on the margins of society.
Challenging anthropocentrism – coupled with the dismantling of
capitalism – is thus clearly a task that might benefit human, as
well as nonhuman animals22.
The fantasies that are discussed here (Neil Gaiman’s  “A Dream
of a Thousand Cats”, Hannah Moskowitz’s Teeth and Hayao
Miyazaki’s Princess Mononoke) challenge anthropocentrism
in a variety of ways, from anthropomorphising animals, to
identifying the basis of monstrosity in the attempt both to deny
and affirm kinship between the human and the nonhuman, and
revealing the violence with which human supremacy, as all
other kinds of supremacies, is maintained. Princess Mononoke,
additionally, tests the limits of ethics founded on the absence of
hate, while positioning its human protagonist near the nonhuman
– not only animals but divinized and demonized nature as well.
While “not all texts that call anthropocentrism into question do
so from an ecological basis”23, the selected narratives can be
regarded as ecocritical, too, the definition of ecocriticism being
“the study of the relationship of the human and the non-human,
throughout human cultural history and entailing critical analysis
of the term ‘human’ itself”24. Crucially, these fantasies have
significant ecocritical potential when their animals and other

21 Murray-Ragg N. (May 28, 2018) 60% of all mammals on Earth are livestock,
says new study. https://www.livekindly.co/60-of-all-mammals-on-earth-arelivestock-says-new-study/
22 The demand to “decenter humanity”, on the other hand, is not without
its problems, the greatest being its appropriation at the hands of various
ecofascists, whose guiding principle is literally “kill the humans, save the
forest” – primarily the humans of color, and the disabled ones.
23 Moore B. L. op. cit. p. X
24 Garrard, G. (2004) Ecocriticism, London and New York: Routledge, p. 5.
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nonhumans are read literally, without any irritable reaching
after symbolism and allegory.

“I wonder what cats have to dream about?”
Neil Gaiman’s “A Dream of a Thousand Cats” (1990), one of
the four self-contained episodes which form Dream Country,
the third volume in the Sandman comic book series, deploys
fantastic anthropomorphism – attributing human characteristics,
here the ability to speak human language, to nonhuman animals
– in order to challenge the notion of natural and justified human
supremacy over nonhumans. Specifically, through the voice of a
cat narrating her experience at the hands of her human owners,
Gaiman undermines the assumption of human superiority based
on excellence of reason and morality, and reveals only brutality
towards the most helpless at its root. It is all the more significant
that the cats in this episode are pets: compared with the cats in
biomedical research, or the homeless ones in the streets, pet cats
appear multiply privileged. Indeed, at the end of the episode,
there is a frame depicting TV commercial for cat food, in which
cats are referred to as human “best friends”. The reality of a
pet life, however, is revealed to be a series of acts of violence
committed with impunity by the human owner, and thus very far
from trans-species friendship and justice.
The episode opens with a white kitten sneaking out of her house
one night to hear a speech, delivered by a charismatic Siamese cat
at the cemetery. The Siamese begins by accurately summarizing
the human treatment of their companion animals: “Once, many
yesterdays gone, I, like many of you, was in the thrall of human
beings, living in their world: plaything, possession and toy”25.
While saying this, the cat is sitting on the tombstone statue
shaped like an angel, the position potentially suggestive of
the Siamese’s function as an agent of destruction in service of
(divine) justice. Then the cat reveals her life-altering trauma:
she mated with a stray tom-cat, gave birth to a litter of kittens,
and enjoyed motherhood profoundly, only to have the kittens
taken from her and killed by her human owner. She recounts all
of this in rich, poetic sentences. “They [the babies] whispered
to me in their delight: in having taken flesh in my bloodline,
of tasting air, and milk; whispered their belief in the future”26.
But as their father was not a “pure-bred blue point Siamese”
like her, the human male owner, Paul, was not happy: “These

25 Gaiman, N. (1990) A Dream of a Thousand Cats, Vertigo p. 7. Italics in the
original.
26 Ibid, p. 8.
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little bundles of fluff aren’t worth diddly-squat”27. (Unlike the
Siamese, Paul, whose human exceptional status and privilege
rest on language, is not very eloquent.) The very next image
depicts a pair of male hands grabbing a tiny kitten by the neck
– incidentally, this is how mother cats carry their young, usually
when relocating them for protection – and putting the kitten
into a bag. The kitten protests weakly, uttering “meep”28. The
image draws attention to death as the most common outcome
of human exceptionalism: the nonhuman other is put to death
on the grounds that it is radically different/deficient, here, in
terms of language. Yet a big part of this “radical difference” is
the product of human effort to create and maintain it. While it is
easy to understand the cat highly proficient in spoken English,
it is equally easy to understand the kitten’s “meep”. Although
the kitten’s message is not verbal, it is painfully clear: it is the
same kind of message sent by calves on their way to slaughter
who try to suckle on the human fingers that will kill them.
Paul’s disregard of the kitten’s “meep”, therefore, belongs to the
same kind of deliberate deafness as Descartes’ interpreting the
screaming of a vivisected dog as the creaking of a wheel.  
The next image depicts the bereaved mother from behind, staring
at the fire – a vivid visual clue as to what she is experiencing.
Directly defying the entrenched cultural notion that animals
lack awareness of death and the range and complexity of human
emotion when faced with loss29, the Siamese’s voice tells a story
that differs from the one given by the man who non-criminally
put her offspring to death. It is the story of helplessness, of the
struggle to live, of existential terror, and deep empathy: “I felt
them from afar, in the dark, as the cold water took them. Felt
them thresh and claw sightlessly, felt them call me, in their
panic and their fear. And then they were gone.”30 Paul’s vision is
different; while the Siamese is staring at the fire and grieving for
her children, he is depicted as arguing with his wife who “can’t
help feeling a little guilty” (sic!) – “For God’s sake, Marion!
It’s not even as if she understands. I mean, look at her. She’s
27 Ibid.
28 Ibid.
29 On a side note, because their brains are similar to human brains (90%
similarity), especially in terms of emotion centers, cats are particularly
“popular in neurological experiments” (Bisgould, L. Power and Irony: One
Tortured Cat and Many Twisted Angles to Our Moral Schizophrenia about
Animals in: Animal Subjects: An Ethical Reader in a Posthuman World  
edited by Castricano, J. (2008), Ontario: Wilfrid Lauriel University Press,
p. 266). In other words, what makes cats so widely abused in neurological
experiments is that their brains store and process emotions just like human
brains.
30 Gaiman, N. op. cit. p. 9.
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probably relieved. She’s practically a kitten herself. She would
have exhausted herself…”31
Anthropomorphism is frowned upon when complex and
supposedly unique human qualities – love or grief for the
offspring – are projected onto “dumb” animals32. Yet here Paul
projects the feeling of relief onto the bereaved cat, reinforcing a
harmful cultural stereotype of cats as selfish creatures incapable
of genuine attachment. Instead of “generating sympathy or
empathy through similarity”33, anthropomorphism as utilized by
Paul functions as justification for the Big Gap, the human-animal
divide which allows humans to be the absolute (and sadistic)
masters over nonhumans’ lives, deaths, bodies, and offspring.
This particular cat, however, is emphatically not relieved; she
continues with the narration of her stubborn dream-quest to find
the answer to the crucial question: “Why could they take my
children from me? Why do we live the way we do?”34. It is this
question that she poses to Morpheus, who appears briefly in
the form of a Dream-cat in the Heart of Dreaming. The answer
is, of course, “anthropocentrism”, but Morpheus reveals to
her the alternate past in which cats were huge and ruled over
tiny humans, indulging in “the game of cat and man”. In this
alternative history of cats and humans, it is humans who are
treated like unprofitable kittens; cats, moreover, treat the world
like people: “This whole world was created for our pleasure.

31 Ibid.
32 And even when the existence of love is evident, it still does not save the
animal, or her babies: “Belgian Andreas Vesalius (1514–64) and his students
in Padua, Italy, illustrated public lectures on anatomy by using systematic
non-human vivisection. An animal, usually a dog, would be cut open while
still alive and the function of each organ would be speculated upon as it
was located. (…) Maehle and Trohler (1987) recorded that the experiments
of one of Vesalius’ pupils, Realdo Colombo (1516–59), involving pregnant
dogs, were greatly admired by members of the Catholic clergy: ‘Colombo
pulled a foetus out of the dog’s womb and, hurting the young in front of
the bitch’s eyes, he provoked the latter’s furious barking. But as soon as
he held the puppy to the bitch’s mouth, the dog started licking it tenderly,
being obviously more concerned about the pain of its offspring than about
its own suffering. When something other than the puppy was held in front
of its mouth, the bitch snapped at it in a rage. The clergymen expressed their
pleasure in observing this striking example of motherly love even in the
‘brute creation’” (Monamy, V. (2009) Animal Experimentation: A Guide to
the Issues, Cambridge: Cambridge University Press, p. 9). When they are
hypothesized as radically dissimilar from humans, nonhuman animals are
exploited brutally. When the similarity is proved “scientifically”, nonhuman
animals are exploited brutally. There is no animal winning in the rigged game
of anthropocentrism.
33 Huggan, G. and Tiffin, H. (2010) Postcolonial Ecocriticism: Literature,
Animals, Environment, London and New York: Routledge, p. 152.
34 Gaiman, N. op. cit. p. 14.
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We roamed it as we would, taking what we wanted.”35 But, the
Siamese continues, it took only a thousand humans, urged on by
their leader, who dreamed a different world, the anthropocentric
one – “a world in which we [humans] are the dominant species,
in which we are the kings and the queens, and the gods“36 – to
change “the universe from the beginning of all things, until the
end of time.”37 And the reader finally realizes the point of the
cats’ clandestine cemetery meeting: the Siamese is calling for a
revolution based on a dream. “If they could dream it, we could
change things back. If we believed. If we dreamed.”38 The white
kitten is impressed, but her enthusiasm is partly dampened by
the older orange cat who invited her to the meeting: “Little one,
I would like to see anyone…Prophet, king or God…persuade
a thousand cats to do anything at the same time. It will never
happen.”39
The episode, nonetheless, ends with the white kitten back home,
dreaming and twitching in her sleep. Her owner comments that
she is “hunting something” in her dream, “some small animal”
– most likely, a tiny human. The owner’s comment that the
kitten’s dream behaviour is “really cute”40 is meant to be ironic,
as Sandman is, after all, dark fantasy: unsuspecting humans are
sharing their home with their potential killer. Yet in the context
of the human treatment of nonhuman animals, pets included,
the reality is exactly the opposite: it is cats and dogs that are
locked in with their potential abusers and killers at night. (Still
dark, but not a fantasy.) And if this is how domestic cats are
treated – human “best friends” as they are called in the TV
commercial for cat food on the last page – then what can other
animals hope for? The revelation that the Siamese has after the
killing of her kittens is true for all nonhumans: “While we lived
with humanity, we could not call ourselves free.”41 How could
there be any justice, or friendship under such radically unequal
circumstances? Dinesh Wadiwel summarizes the disastrous
consequences even of “peaceable coexistence between humans
and animals”, where “this bond is placed in question by the
modes of discipline, surveillance, containment and control that
attend and are inherent to the practice of ‘pet ownership’ and
‘domestication.’ The millions of pets ‘euthanised’ in animal
35 Ibid, p. 15.
36 Ibid, p. 17.
37 Ibid, p. 19.
38 Ibid, p. 20.
39 Ibid, p. 23.
40 Ibid, p. 24.
41 Ibid, p. 9.
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shelters annually highlight that even examples of seemingly
happy cohabitation between humans and animals are framed
within an ‘adopt, foster, euthanize’ context of over-arching,
and deadly, violence”42. In this context, the kitten’s dream of
“the game of cat and man” is an understandable and justified
response.

“It’s time to stop eating my siblings, okay? 
Please. I’m saying please”
In a scene from Terry Pratchett’s Snuff, constable Feeney, who
is very fond of his “mum”, is propelled from his racism towards
the goblins into greater understanding and eventual acceptance
of them as his equals, all through the shocking new knowledge
that goblins, too, have families:
“‘I keep thinking of the goblin girl, sir. She looked like a
statue, and the way she spoke, well, I don’t know what to say.
I mean, they can be a bloody nuisance – they’ll have the laces
out of your boots if you don’t move quick enough – but when
you see them in their cave you realize there’s, well, kids, old
granddad goblins and—’
‘Old mum goblins?’ Vimes suggested quietly.”43
Yet the feeling of being propelled from the comfortably familiar
into radically new and different is not necessarily the pleasant
one, Pratchett continues, so Feeney immediately tries to reestablish his old racist worldview, by drawing an implicit parallel
between the goblins and the domestic animals used for food:
“Well, sir, I dare say cows make good mothers, but at the end
of the day a calf is veal on the hoof, yes?”44. Cows may be good
mothers and goblins may form families, but at the end of the day
none of these qualities can save them from their designated slot
in the various human-centred hierarchies and economies: unless
they start talking, and they don’t, good mothers’ babies end up
as veal, and goblins remain marginalized creaturely life-forms,
worthy of interest only as the subject of a dispassionate scientific
study45, but not of legal protection.
42 Wadiwel, D. J. (2015) The War against Animals, Leiden and Boston: Brill
Rodopi, p. 200.
43 Pratchett, T. (2012) Snuff, London: Corgi, p. 210.
44 Ibid.
45 It is no accident that Snuff opens with the description of the goblin religion
being read by Lord Vetinari: bare life is brought into contact with the
sovereign via science. In fact, the very plot of the novel revolves around
transforming the goblins from bare life i.e. killable creatures into citizens
worthy of legal protection, whose deliberate destruction is murder and not
merely the noncriminal putting to death.
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The meaning of family and kinship – for the privileged humans
and the marginalized creaturely life-forms – is at the heart of
Hannah Moskowitz’s young adult novel Teeth (2013). The titular
character is a half-boy, half-fish (“fishboy”, as the narrator and
the protagonist, Rudy, calls him affectionately), who lives on
the mysterious island, populated predominantly by old people
and a group of sinister fishermen. Rudy, a teenager, comes to the
island with his family, his parents and a five-year-old brother,
Dylan, because they are desperately seeking cure for Dylan’s
cystic fibrosis. As official medicine cannot help, they reach for
magic: “We came here from middle America. We stepped into
a fairy tale”46. Namely, the sea around the island is home to the
island’s jealously-guarded secret, the magic Enki fish which heal
the person consuming them. The catch, as in all fairy tales, is that
one must not stop consuming them, hence so many old people on
the island. Rudy recognizes that the desire for the preservation
of human life, literally dependent on consuming these specific
nonhumans, is the reason entire families get trapped: “Way
back, decades ago, one of them was sick. And then they never
left the island.”47 On the island, Rudy is bored out of his mind,
he misses his friends back home, and is tired from witnessing
daily breakdowns in his parents, because Dylan is “better but
not well”48, and his initial rapid progress is halted. As the novel
begins, the four of them are already transformed, through the
extremes of progressive illness and faith in magic cures, into
“a family alone in a dark room with everything crashing”49. It
is here that Rudy, as if in defiance of Spinoza’s anthropocentric
dictum against “associating … with the beasts, or things,
whose nature is wholly different than our own”50, befriends the
monstrous fishboy, who is a beast, a thing, a fish, and a boy.
The fishboy, whom the islanders call “ghost”, is another secret
of the island. His existence is denied by everyone, including
his human mother, who literally threw him out once he started
growing a fish tail at the age of four. When he was merely “half
a boy with no legs”51, Teeth had a human name, Daniel, and
was still a part of the human family, no matter how small and
obscure. Yet he was easily and dramatically expelled from
46 Moskowitz, H. (2013) Teeth, New York and London: Simon Pulse, p. 3.
47 Ibid, p. 11.
48 Ibid, p. 4
49 Ibid.
50 Quoted in: Deyo, B. Tragedy, Ecophobia, and Animality in Anthropocene
in: Affective Ecocriticism: Emotion, Embodiment, Environment, edited by
Bladow, K. And Ladino, J. (2018) in Lincoln and London: University of
Nebraska Press, p. 206.
51 Moskowitz, H. op. cit. p. 138.
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humanity – thrown into the water, where he cannot live – once he
started developing animal characteristics, which coincided with
his mother giving birth to his sister, “a real kid instead of half
a kid”52. As 25-year-old Teeth recounts in his strange, childlike
idiom53, “And this woman, she could handle half a baby, she
could hug that and put it to bed and cry about it, but she can’t
handle half a baby and half a fish, because she hated fish, and she
just wanted to eat fish all the time and kill all the fish, and after
the boy . . . after the fishboy got his tail she didn’t even look at
him ever again and she says she doesn’t know what to do and
she throws him into the ocean and loves her new baby and eats
more fish than any person ever should”54. While “animals and
disabled humans have been denied moral consideration because
they fall below the threshold of the ‘normal human adult’”55,
Teeth, because he is both a fish and a disabled human, and not
fully adult despite his age, is doubly denied any consideration,
which results in him being treated the way he is, particularly at
the hands of the fishermen. Namely, in addition to his fish tail
and fin, the fishboy has a mouth full of hundreds of needle-like
teeth – hence the name, Teeth, given to him by Rudy – and he
uses them to slash open the fishermen’s nets and release the Enki
fish, who he insistently refers to as his siblings. In retaliation,
the fishermen beat and rape him: the novel opens with Rudy
listening to strange screams all night, every night, trying to
desensitize himself so he would get some sleep. However, “[i]
t doesn’t work”56, as Rudy ultimately cannot practice the kind
of deafness exemplified by Descartes and Neil Gaiman’s Paul.
Rudy gets attached to Teeth, and even accompanies the fishboy
on one of his animal liberation expeditions. The problems arise
once the successful liberation of Teeth’s siblings is translated
into empty nets the next morning and no fish for Rudy’s sick
sibling.

52 Ibid.
53 Teeth cannot breathe underwater, so he spends time on the shore, literally
on the boundary between the human community on the island, and the sea
with his fish “siblings”. Since no one taught him human language after the
age of four, he taught himself listening to people from his hiding places:
occasionally, Rudy feels that Teeth is using words whose meaning he doesn’t
understand.
54 Ibid. There is a reason for Mrs Delaney’s hatred of fish: Teeth is the product
of her being raped by the Enkis.
55 Jenkins, S. Against Performance Criteria, in: Disability and Animality: Crip
Perspectives in Critical Animal Studies, edited by Jenkins, S., Struthers
Monford, K. and Taylor, C. (2020) in London and New York: Routledge,
p. 98.
56 Moskowitz, H. op. cit. p. 2.
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Instead of the expected, by no means irrelevant, black-and-white
criticism of the destruction of nonhuman lives, their habitats and
their families, Moskowitz in Teeth chooses to confront, through
the medium of fantasy, the uneasy aspect of human engagement
with nonhuman animals: the inevitability and even the necessity
of the abovementioned destruction. Destruction of nonhuman
life, crucially, does not have to be motivated by any hatred for
the nonhuman, merely love for human family. If human life
– the life of a sibling, parent, wife, or a child – depended on
destroying somebody else’s life, if the preservation of one’s
human family was directly predicated on the violent destruction
of other families, especially if they were nonhuman, would one
do it? Teeth, the monstrous secret and the ghost of the island,
knows enough of humans for this to be a rhetorical question.
Under the circumstances of human exceptionalism which posits
that human life is always superior to nonhuman, that human
family is more valuable than animal families, any notion or even
practice of solidarity with the nonhuman – Rudy helping Teeth
to release his siblings from the fishermen’s net – is dismissed as
pretence:
“God, you’re even worse than [fishermen], you know? Because
you walk around with your cute little family like you’re so
fucking whatever, then you come down here and start hunting
all of us. Yeah, you’re such a little hero, saving the one fish
and going home and eating a whole father-whatever-baby set
for dinner”57. Donna Haraway, a human, would describe this
relationship as “always asymmetrical living and dying, and
nurturing and killing”58. Teeth, who is only half-human, has a
different, more visceral and infinitely less privileged perspective
– “you [humans] come down here and start hunting all of us [fish
and/or monsters]“59. Even Teeth’s pleading with Rudy who is his
friend – “So it’s time to stop eating my siblings, okay? Please.
I’m saying please.” He swallows. “Magic word and all that.”60  
– does not change anything about this “asymetry“. In a fairy tale
of magic cures, “please” is not magical enough when it comes to
sparing nonhuman life, and family in particular is revealed to be
yet another site of human privilege.
Although Moskowitz, through Teeth, constantly faces the reader
with the notion that the “magic fish” are someone’s siblings,
57 Ibid, p. 43. “Whatever” in Teeth’s idiom always replaces the word “mother”
and all the associated words like “mothering”, “motherhood” etc.
58 Haraway, D. (2007) When Species Meet, Minneapolis and London: University
of Minnesota Press, p. 42.
59 Moskowitz, H. op. cit. p. 43.
60 Ibid, p. 95.
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too, the novel’s ultimate acknowledgment of the necessity of
killing and eating nonhumans for the preservation of human life
sounds as far as possible from challenging anthropocentrism.
A proper challenge to anthropocentrism is to be found, rather,
in Moskowitz’s mobilization of Teeth’s monstrosity – his
literal embodiment of human animality and animal humanity
– to examine what human kinship with animals entails in the
anthropocentric world. Most obviously, Teeth shares with the
animals their vulnerability, their near-constant exposure to harm
at the hands of humans, and the use of their bodies in industries
of food, medicine, and even entertainment (Teeth’s torment
is undeniably a source of fun for the fishermen). But there is
another aspect to this theme of monstrous kinship, reflective
of real-life issues of challenging anthropocentrism. Namely,
Teeth as a monster who liberates fish from the nets – subverting
the fishermen’s monopoly over the Enkis, and potentially
sentencing ill humans, like Dylan, to death with his commitment
to nonhuman freedom – offers a complex case study of animal
liberation movement and its human agents. It is well-known that
Animal Liberation Front (ALF), for instance, is classified as a
terrorist organization despite its explicit commitment to nonviolence, and that in mainstream culture animal rights activists
are regarded virtually as human-hating monsters. Moreover,
just like these species outlaws who face the legal and punitive
state apparatus harnessed by dairy and meat industries’ lobbies
against them, Teeth endures considerable brutality from the
fishermen who directly profit from enslaving and killing fish.
The islanders, as representatives of ordinary people, turn a
blind eye to this, and thus condone it, knowing that the lives
of the people they love depend on the dead Enkis. They do not
even like to think that someone like Teeth could exist, hence
the moniker, ghost. While Teeth’s stance appears morally
superior – non-killing is better than killing; liberation is better
than enslavement; self-sacrifice is better than self-centredness
– like real-life animal activists, he is entangled in the meshes
of moral grey zones, especially if we bear in mind the lethal
consequences his actions may have for another helpless and
disabled child. Finally, just like real-life animal rights activists,
Teeth is suffering from overwhelming mental and emotional
exhaustion that accompanies the affirmation of kinship with
the nonhuman animals against massive and omnipresent
anthropocentrism: “I hate being responsible. I mean, I like the
idea of being responsible. […] I like the idea of being fish Robin
Hood.   But I wish I could just . . . go. You know. Leave.”61
Being fish Robin Hood has become his identity (“I don’t even
61 Ibid, p. 136
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know what to be if they don’t need me”62), alienating him even
further from the anthropocentric human community for which
he occasionally longs.  

“This is what hatred looks like”
The most obvious challenge that Hayao Miyazaki’s Princess
Mononoke (1997) places before anthropocentrism lies in the
unflinching depiction of the disrespect and violence with
which the nonuman animals and the natural world are treated
in industrialized modernity: the film is set in the Muromachi
period (1336-1573)63, which saw the transition of feudal Japan
into an early modern era. Famously not interested in accurate
depiction of medieval Japan, Miyazaki utilizes this transitional
period primarily as an opportunity to meditate on the influence
of industrialization on the relationship between the human and
the nonhuman. In fact, having finished the film, Miyazaki stated,
“I’ve come to the point where I just can’t make a movie without
addressing the problem of humanity as part of an ecosystem”64.
From the start of Princess Mononoke, however, humanity
struggles with accepting such a role, and the relationship between
the human and the nonhuman is represented as an escalating
war. The very first words in the film, after scenes depicting
beautiful fog-covered mountains and forests, empty of human
presence, are: “In ancient times the land lay covered in forests,
where from ages long past dwelt the spirits of the gods. Back
then, men and beast lived in harmony, but as time went by, most
of the great forests were destroyed. Those that remained were
guarded by gigantic beasts who owe their allegiance to the great
forest spirit. For those were the days of gods, and of demons.”65
What immediately follows is an abrupt, life-destroying intrusion
of modernity – in the shape of a boar-god turned demon by Lady
Eboshi’s bullet – into the quiet village of the Emishi people.
Marginalized Emishi, the viewers learn, were “almost wiped
out 500 years ago”, and are “still resisting assimilation”: it is
their young prince, Ashitaka, who gets infected with demonism
and death created in the industrialized west. From the start,
thus, Princess Mononoke – set in the early modern era, released
in 1997 – foretells “the unnecessarily imperilled futures that

62 Ibid, p. 137.
63 Lenburg, J. (2012) Hayao Miyazaki: Japan’s Premier Anime Storyteller, New
York:Chelsea House Publications, p. 70.
64 Lenburg, J. op. cit. p. 69.
65 All the quotations are transcribed from the English-dubbed version of the
film.
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await the world’s most vulnerable”66, which are currently being
realized.
The examples of human violence towards the nonhuman are
numerous in Princess Mononoke: oxen are beaten in the rain;
wolves and a wolf-girl are shot at; in the final battle the people of
Irontown fight Okkota, the blind boar-god and his tribe, resorting
to land mines and grenades to fight off boars, killing dozens
of them with a single mine. Natural world, though obviously
divine and populated by spirits and gods, is mercilessly mined
for resources for human industry; contrary to the shallow
anthropocentric perspective which views these resources as
infinite, very early in the film the viewers are informed by one
of Lady Eboshi’s workers that “the iron in the sand by the lake”
is already “used up”. Indeed, the final battle between the humans
and nonhumans is initiated by Lady Eboshi’s plan to destroy
the forest in order to continue with her production of iron,
which is further transformed into rifles. The parallel hunting of
the forest spirit, Shishigami, in order to cut off his head for the
Emperor, is another symbolic dramatization of this disregard
for the sanctity of nonhuman life; the fact that is the Emperor
himself who demands the spirit’s head also points to the legal
and political conditions favouring this large-scale destruction of
nonhumans. The ecocritical “emphasis upon humanity as part of
a total environment or system and acknowledging the absolute
dependence of humanity upon that system”67, moreover, is to
be found in the unambiguous multiplication of the human cost
paid for the supremacy over natural world. The film opens with
one particular human life, Ashitaka’s, being destroyed by the
consequences of the industrial rape of nature; near the end, all
life, including all human life, is in danger from it. This insight is
visually conveyed by the black goo spilling from Shishigami’s
headless form, covering and then almost swallowing the whole
area of the forest and Irontown. Yet physical destruction of the
nonhuman, conveyed so clearly by the spirit’s severed head in a
box, is not the only form violence takes in Princess Mononoke. A
special kind of brutality is to be found in the cynical indifference
to life and death in general, as expressed by Jigo (Jikobo), the
Shishigami hunter in the service of the Emperor who poses as
a monk: “These days there are angry ghosts all around us...
66 Knox-Russell, A. Futurity without Optimism: Detaching from
Anthropocentrism and Grieving Our Fathers in Beasts of the Southern Wild,
in: Affective Ecocriticism: Emotion, Embodiment, Environment, edited
by Bladow, K. And Ladino, J. (2018) Lincoln and London: University of
Nebraska Press, p. 229.
67 Elgin, D. D. Literary Fantasy and Ecological Comedy in: Fantastic Literature:
A Critical Reader, edited by Sandner, D. (2004) Westport, Connecticut and
London: Praeger, p. 264.
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dead from wars, sickness, starvation and nobody cares. So
you say you’re under a curse? Well, so what? So is the whole
damn world.” Miyazaki juxtaposes the hostility imminent in the
designation “the whole damn world” with long scenes depicting
stunning mountains, clouds, the forest, birds in flight and even
the tiny kodama (tree spirits), all of which convey the message
that the nonhuman world is beautiful, and alive.
Yet, just like Teeth, Miyazaki’s film does not offer only blackand-white visions of natural beauty and the violence of the
human agents of industrialization. The film, after all, opens with
the claim that there was a balance in the past between “man and
beast”, but, also, that those were “the days of gods and demons”.
There is always a potential for all that spiritual presence in the
natural world to turn demonic, and life and death, as the forest
spirit shows, are close relatives. Shishigami’s other incarnation
is the ghastly Night Walker; the ground bursts into flowers under
his feet, but leaves wither and die from his breath, as well. The
wolves are as fierce and merciless as Lady Eboshi, and red-eyed
monkeys haunt the Irontown at night, intent on eating humans.
While preparing for the final battle, a boar in Okkoto’s tribe’s
states unambiguously, “We are here to kill the humans and save
the forest”. San, the titular monstrous princess, who identifies
as a wolf, has blood around her mouth in her first appearance;
throughout the film she remains intent on destroying Lady
Eboshi, and dedicated to bloodshed as the way of dealing with
humans. In addition to this depiction of “animal resistance”
which is far from fantastic68, Miyazaki also faces the viewer with
the more ambiguous aspects of industrialization. Lady Eboshi’s
female workers, for instance, are all former prostitutes who are
fiercely loyal to her – one of them, Kyio, even shoots Ashitaka
for attempting to leave Irontown with unconscious San. These
women are unanimous in their assessment that work in Irontown
“beats work in the brothel in the city”. The lepers are even more
grateful: “She [Lady Eboshi] is the only one who saw us as
human beings. We are lepers, the world hates us and fears us, but
she took us in, washed our rotting flesh and bandaged us.” Osa,
the leper saying this, continues, “Life is suffering, it is hard. The
world is cursed, but still, we find reasons to keep living.” Yet
this commendable behaviour is not motivated by Lady Eboshi’s
commitment to social justice: the lepers design and make rifles,
trying to make them as light as possible so that women could
use them (one of them comments that the rifles they have
already designed are “still too heavy for the girls”). The girls are
employed to pump the bellows; when Ashitaka tries it, his only
68 See: Hribal, J. (2011) Fear of the Animal Planet: The Hidden History of
Animal Resistance, Counterpunch.
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comment is that it is “hard work”.  Immediately after this, the
viewers learn that the former prostitutes’ bodies are engaged in
four-day-long shifts of this exhausting physical labour. Gender
inequality, moreover, is not eradicated if women are given work
other than prostitution – “We’re pumping those bellows while
you pigs [male guards] are in bed”. And, of course, the rifles
that the lepers design and see as their reason to keep living, will
end many other lives. One person’s liberation from social stigma
through industrialization is another’s death – is everyone’s
death, potentially, in Princess Mononoke.
In addition to challenging anthropocentrism by revealing
aggression and disregard for the nonhuman as its modus operandi,
Princess Mononoke has significant ecocritical potential, bearing
in mind that ecocriticism, as already established, entails “critical
analysis of the term ‘human’ itself”69. Lady Eboshi is the
embodiment of brutal and self-destructive anthropocentrism
i.e. “human chauvinism”: “not afraid of gods”, armed with her
rifle and her smoke-surrounded fort at the edge of the forest,
she sees herself the rightful master of the natural world. Though
she loses her arm to the dead wolf’s bite, Lady Eboshi remains
unwavering in her perspectives on the nonhumans: resources to
be extracted, resistance to be forcefully put down. San, “a cross
between Kipling’s Mowgli and Boudica”70, like Moskowitz’s
Teeth, embodies the human-animal kinship which does not
really have a place in human society (nor is San interested in
it). It is Ashitaka, ultimately, who comes closest to the redefined
human of ecocriticism. Yet, for the greater part of the film, he
is a non-person who occupies the liminal state between life and
death: a dying boy with an infected arm, already dead to his
village and cast out, with his hair ceremoniously cut off and
face covered like a leper. It is this human, no longer tethered
to any specific community, who sets out on a quest to the west
to see “with eyes unclouded by hate” the source of demonism.
Ashitaka’s heightened and liminal humanity proceeds from his
following the advice of the Emishi Wise Woman: “You cannot
alter your fate, my Prince. However, you can rise to meet it, if
you choose.” The boy rises to meet his terrible fate by choosing
not to take sides, and choosing not to engage in violence71.
As he is destined to become a hate-filled demon before death,
69 Garrard, G. (2004) Ecocriticism, London and New York: Routledge, p. 5.
70 Odell, C. and Le Blanc, M. (2015) Studio Ghibli: The Films of Hayao
Miyazaki and Isao Takahata, Harpenden: Kamera Books, p. 107.
71 In a scene early in the film, Ashitaka intervenes against the samurai
mercenaries, and his infected arm is represented as sending arrows that
chop off people’s arms and heads, like an axe. As if the symbolism were not
already clear, one of the mercenaries even calls Ashitaka “a demon”.
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Ashitaka struggles against hatred every chance he gets72. In the
scene where he stops the fight between San and Lady Eboshi,
for instance, Ashitaka even transforms his infected arm into a
didactic instrument to send the crucial message to the humans
of Irontown: “This is what hatred looks like. It’s eating me alive
and very soon now it will kill me. Fear and anger only make it
grow faster”. In an ironic comment on the effectiveness of his
lesson, it is after these words that Kiyo shoots Ashitaka. True
to his choice to refrain from violence, Ashitaka leaves Irontown
bleeding and still carrying unconscious San, addressing all the
inhabitants gracefully, with “You have my thanks”.
The same refusal of hatred is found in Ashitaka’s conversation
with the wolf goddess, Moro, who is getting ready for the war.
Moro: “Will you join forces with San and fight the humans?”
Ashitaka: “No. All that would do is cause more hatred.”
Yet regardless of his liminal, radically non-violent and nonhating stance, Ashitaka never questions his human identity and
his loyalties, which are firmly with the members of his own
species. This loyalty is not expected of San – at the end of the
film, she does not return to her “proper” place amongst the
humans; the feral child is not forcibly civilized. But Ashitaka’s
offer to her – “You’ll live in the forest and I’ll help rebuild the
Irontown. Yakul and I will visit you whenever we can, alright?”
– while immensely respectful of their differences, points to the
continuation of the war rather than the radical human potential
which Ashitaka, now healed, once embodied.

Conclusion
The three fantasies under discussion in this paper all pose specific
challenges before anthropocentrism, while also illuminating its
other designations, such as “human exceptionalism”, “human
supremacy”, and “human chauvinism”. Although “A Dream
of a Thousand Cats” invites interpretation as an allegory about
the world-making power of dreams and the imagination, it is
equally about human supremacy and the abuse to which humans
subject their nonhuman “best friends”. The episode, in particular,
problematizes pet ownership as the realization of trans-species
friendship, revealing it as characterized, as Dinesh Wadiwel
argues, by the same modes of control and violence applied
to other nonhuman animals. In Gaiman’s hands, moreover,
72 Because Ashitaka is dying, moreover, Miyazaki does not have to confront
non-violence as a privilege and examine the problems potentially attending
its wider application, but only celebrate it as ultimate humanity. (Incidentally,
both these perspectives on non-violence – privilege and ultimate humanity –
are correct.)
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anthropomorphism is mobilized to confront the issue of brutality
towards the nonhuman animals based on their supposed absence
of language; its utilization by the cat owner Paul, conversely,
is revealed as yet another aspect of human chauvinism, as Paul
attributes only indifference and selfishness to the cat in order
to justify his own, profoundly unjust, treatment of her and
her children. All the humans in this episode are never clearly
depicted, apart from Paul’s murderous hands in one frame,
as opposed to several frames depicting the Siamese in great
detail, as gigantic, and fully individualized. Such drawing
choices additionally disturb the species hierarchy which rests
on human exceptionalism; in the course of the episode human
exceptionalism is revealed as a concept which merely covers,
and condones, resistance-inducing violence.
Hannah Moskowitz’s Teeth depicts the titular monster as a
demonstration and a warning. “Fishboy” demonstrates human
connection with the nonhuman animals in terms of his body,
his vulnerability, and the near-total erasure of his existence
and suffering by the majority of humans; he is also a warning,
“reminding one of the limits of a culture’s self-definition and
of the consequences of transgression”73. As Teeth shows,
the consequence of transgressing the species boundaries and
hierarchies in the anthropocentric world is abuse – the more
unstable the boundaries, the greater the violence needed to
reinforce them. Moskowitz’s young adult novel can also be read
as a commentary on animal rights’ activism, which directly and
materially challenges anthropocentrism in real life. Teeth does not
only comment on the negative reception of this kind of activism
in the mainstream animal-using culture, it also acknowledges the
emotional and mental cost involved in attempting to challenge
omnipresent anthropocentric assumptions, discourses and
practices. Because the novel is centred on human illness treated
by the magic fish, it necessarily touches on the moral grey zones
which animal rights activism entails in this particular context.
Although the nonhuman fish are obviously innocent victims
of the human desire to live, in Moskowitz’s treatment, human
illness inevitably, and understandbly, helps solidify the value of
human family and human life.
Miyzaki’s film, finally, shows immense respect for the divinedemonic natural world, but also understanding for the (self)
destructive humans. Ecocritical texts, even when they challenge
anthropocentrism, do not necessarily express anti-humanist
ideas, Bryan L. Moore warns, and Princess Mononoke
73 Uebel, M. Unthinking the Monster: Twelfth-Century Responses to Saracen
Alterity in Monster Theory: Reading Culture, edited by Cohen, J. J. (1996),
Minneapolis and London: University of Minnesota, p. 281.
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arguably bears witness to Miyazaki’s humanism as well as
environmentalism. While the humanist aspect of the film is clear
– as evidenced by the celebration of Ashitaka’s best qualities
of agitating against violence while being victimized by it,
rising to meet his terrible fate with dignity, and truly watching
both nonhumans and humans with “eyes unclouded by hate”
– the environmentalist politics of Princess Mononoke remains
undeveloped, apart from the recognition of the holiness and
terror of the natural world, and the human and nonhuman cost
paid in its destruction. (Perhaps that is enough?) But the conflict
between the humans and the forest is not resolved in favour of
either; Irontown, though destroyed, will be rebuilt, and the war
can only continue.
All three fantasies, precisely because they are not reducible to
simple ecological messages about protecting the environment,
exemplify the complex issues that have been urgent in critical
animal studies, ecocriticism, and global politics for quite some
time now. At this point in history, the necessity of counteracting
climate change and environmental degradation is a matter of
life and death for the future generations of both nonhumans and
humans. Yet whether or not “[w]e might find a way to live”, as
Ashitaka tells Moro, remains an open question.
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„О ЧЕМУ САЊАЈУ МАЧКЕ”
ИЗАЗОВИ АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ У ФАНТАЗИЈАМА 
„САН ХИЉАДУ МАЧАКА”, ЗУБИ И ПРИНЦЕЗА МОНОНОКЕ

Сажетак
Рад се ослања на новије теоријске увиде из области критичке
анималистике и екокритике да би размотрио неколико жанровски
различитих фантазија (стрип, анимирани филм, и роман за младе)
којима је заједнички критички став према антропоцентризму, који
се такође одређује и као „људска изузетност”, „људска надмоћ”,
и „људски шовинизам”. Корпус чини епизода „Сан хиљаду
мачака” из стрип серијала Сендмен Нила Гејмена, роман за младе
Зуби Хане Московиц, и анимирани филм Принцеза Мононоке
редитеља Хајао Мијазакија. Иако врло различите, ове фантазије
деле заједничку тему, а то је однос људског и нељудског, пре
свега животиња. Такође, свака од њих критички преиспитује
идеју природне, праведне и пожељне људске надмоћи над свим
другим облицима живота. У делима која сачињавају корпус рада,
људска изузетност се доводи у питање откривањем изузетног
људског насиља у њеној основи, као и истраживањем суштинског
сродства људских и нељудских животиња. Мада ове популарне
фантазије не исказују ни експлицитне, а ни једноставне еколошке
поруке, с обзиром на наведене теме, оне функционишу и као
екокритички текстови. У контексту глобалне еколошке кризе,
извесну релевантност фантастике могуће је наћи управо у овом
екокритичком потенцијалу.
Кључне речи: антропоцентризам, екокритика, фантазија,
критичка анималистика, животиње
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ИМАГИНАРНИ
ПРОТАГОНИСТИ ФРАЗЕМА
САВРЕМЕНОГ
ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА
Сажетак: Циљ овог рада је да представи имагинарне личности из
дела писане или усмене књижевности, које су због свог карактера,
специфичних околности и догађаја, учињеног или изреченог нашле
своје место у италијанским устаљеним изразима. Већина анали
зираних ликова у овом раду је измишљена, док се за неке везују нај
разноврсније приче и легенде, углавном нејасног порекла. Творац
анализираних ликова је индивидуалан и познат субјекат, ако је реч
о књижевном делу као извору из којег су преузети, али створитељ
ових ликова може бити и колективан, те самим тим непознат
субјекат, који је дуго стварао карактеристике својих протаго
ниста у оквиру народне фантастике, митова и легенди, градећи
временом нове варијанте и значења. Иако предмет истраживања
овог рада чине фраземи савременог италијанског језика, када је
реч о овим језичким облицима не можемо говорити о савремено
сти у ужем смислу. Наиме, због устаљености ови изрази пред
стављају својеврсну старину, преношену генерацијама кроз време
и простор, те ћемо сматрати савременим оне фраземе који се
по облику и значењу препознају у језику и говору 20. и 21. века, а
ексцерпираћемо их из општих и фразеолошких речника и збирки.
Кључне речи: италијански језик, фразеологија, устаљени изрази,
књижевност, усмена књижевност, фолклор
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Увод
Одлику сваког језика на свету не чине само лингвистички
елементи, већ и елементи културе, колективног ментали
тета, вредности и историјских утицаја кроз које је прошло
друштво које се њиме користи у свакодневној комуникаци
ји. Језик, као организам који се стално мења и прилагођава
својим корисницима, тј. говорницима, је одраз бројних со
цио-културолошких метаморфоза, али је исто тако и сред
ство за обликовање и описивање некада истински дожи
вљених, а некада имагинарних искустава. Оно што желимо
да прикажемо у овом раду је начин на који човек успева да
укључи фиктивне особе  и ситуац
 ије у свој ментални свет,
да се са њима глобално идентификује и да их најзад пре
баци у опште познат и свима доступан лингвистички код.
То, као што ћемо касније видети, може да се постигне по
зивањем на личности које су својим карактером, начином
живота или неким необичним поступком постале познате
широј популацији, до те мере да су као део колективног
менталитета ушле у језички систем у склопу устаљених, тј.
фиксних израза. Неки лингвисти праве разлику између иди
ома, фразема, фиксних или устаљених израза1, али у овом
раду, с обзиром на тему, те разлике нису релевантне, те ће
мо их користити у најопштијем, готово синонимном значе
њу. Под устаљеним изразима сматрамо све језичке струк
туре које на синтагматском нивоу чине семантичку целину,
те се могу користити изоловано, у склопу реченице или у
дискурсу. Италијански лингвиста и паремиолог Темистокле
Франчески2 (Temistocle Franceschi) јасно истиче два одвоје
на дела идиоматских израза, која су различитог ранга; један
је лексички, састављен од лексема, које чине део вокабулара
језичког кода, а други је реторички део, сачињен од лексич
ких јединица, које својом целином постижу одређене ефекте
у тексту или говору. Приписивање личног имена једне по
знате и истакнуте особе у одређеној области (нпр. Цицерон
у говорништву) другој особи која такође поседује исте осо
бине (нпр. Он је Цицерон, са значењем Он је добар оратор)
је суштински метонимијска стилска фигура – антономазија.
Када првобитно стилска фигура постане широко распро
страњена и устаљена у језику у датом облику или у слич
ним варијантама онда више не говоримо о стилској фигури
већ о фразему или устаљеном изразу. Фраземи нису само
1 Више о томе у: Вуловић, Н. (2015) Српска фразеологија и религија: лин
гвокултуролошка истраживања, Београд: Институт за српски језик
САНУ, стр. 20-25.
2 Franceschi, T. La formula proverbiale, in: Dizionario dei proverbi, ed.
Boggione, V. and Massobrio, L. (2004), Torino: UTET, p. X

113

АЛЕКСАНДРА БЛАТЕШИЋ
језичка чињеница, већ и производ нашег појмовног система,
насталог деловањем когнитивних механизама, првенствено
метафоре и метонимије, као и конвенционалног знања3. Као
спремишта за најразличитије културне садржаје4 могу се
посматрати из више различитих углова: из угла когнитивне
семантике, лингвистичке концептологије, лингвокултуроло
гије, као и етнолингвистике.
Основни предмет нашег истраживања чине лична име
на, презимена или надимци протагониста из дела писане
и усмене (народне) књижевности, која улазе у склоп неког
устаљеног израза италијанског језика. Услов да неко лично
име из књижевног дела постане општепрепознатљиво у је
зичком комуникативном каналу са тачно одређеним значе
њем захтева и одређени степен познавања културе, која није
увек национална, већ и шира, регионална или светска. Један
део протагониста које ћемо представити у овом раду ће сто
га бити познат већини образованих људи, јер је реч о лико
вима који су преузети из светске књижевне баштине. Пошто
тему рада ипак чине устаљени изрази италијанског језика,
други део протагониста је специфичан, локалан и везан за
елементе искључиво италијанске културе и италијанског
фолклора.
Лична имена која се појављују у италијанским устаљеним
изразима с обзиром на извор из којег потичу могу да се раз
врстају у четири основне групе: 1. имена бића из грчких и
римских митова, легенди5 нпр. avere gli occhi di Argo (срп.
имати Аргусове очи/бити изузетно опрезан, видети све),
2. имена богова (најчешће грчких и римских, а потом све
таца, Христа и Богородице из хришћанства, као и личности
из других религија), нпр. devoto di Bacco (срп. Бахов побо
жник; слуга вину), essere tutto Gesù e Maria (срп. досл. ’би
ти сав Исус и Марија’, одн. бити потпуно побожан, вели
ки верник) 3. имена стварних, историјских личности, нпр.
essere l’esercito di Franceschiello (срп. досл. ’бити Франче
скјелова војска’, бити гомила неспособњаковића) и 4. име
на најчешће измишљених протагониста из дела писане и

3 Kövecses, Z. (2010) Metaphor. A Practical Introduction (second edition),
Oxford: Oxford University Press, p. 233.
4 Мршевић Радовић, Д. (2008) Фразеологија и национална култура,
Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
5 Више о овој теми у италијанској фразеологији у: Blatešić, A. (2016) Per
sonaggi storici, mitici ed immaginari nella fraseologia e paremiologia itali
ana, in: Quaes tiones romanicae, Atti del Convegno CICCRE Comunicazio
ne e cultura nella Romania europea IVa edizione, Universitatea de Vest din
Timisoar a, Universitatea din Szeged, pp. 299-311.

114

АЛЕКСАНДРА БЛАТЕШИЋ
усмене књижевности, нпр. essere Don Chisciotte (срп. бити
Дон Кихот, вечити илузиониста).
У наредним одељцима приказаћемо устаљене изразе из 4.
групе, а поделићемо их на фраземе који садрже протаго
нисте из разних дела светске и италијанске књижевности
познатих аутора, док ћемо у групу устаљених израза са ли
ковима из усмених облика књижевности ставити оне које
потичу из бајки, народних прича и приповетки, без аутора.
Усмена или народна књижевност је најранији постојећи об
лик, који се наставља и након писмености, па и онда када
усмена књижевност бива записана. Стога је веома честа од
лика ових књижевних облика константна променљивост,
настала из потребе за прилагођавањем друштву сваког до
ба, због чега временом некада настане више варијаната исте
приче.

Фраземи са протагонистима 
из писане књижевности
Поједина дела италијанске књижевности без којих се не мо
же замислити школски програм чине класици италијанске
књижевности, који нису само обавезна лектира, већ кон
стантан извор надахнућа, духовног и културолошког бога
ћења колективне свести. У протагонистима значајних дела
италијанске књижевности, која су постигла масовну по
пуларност, бројни Италијани проналазе сличности са осо
бама из свог блиског окружења, којима мењају идентитет
приписујући им назив личности са страница романа, поем
 е,
новеле или позоришног дела.
У овом одељку навешћемо фраземе са личним именима пре
узетим из најзначајнијих дела италијанске књижевности. Та
ко из чувеног Бојардовог витешког епа Заљубљени Орландо
(Matteo Maria Boia rdo, L’Orlando Innamorato6, 1483–14957)
потиче израз (1) у којем се алудира на Родомонтеа, Сарацена
надљудске снаге и још већег поноса.
У овом делу Родомонте је краљ афричког града Сарзе у Ал
жиру, те потомак библијског Немброда и митског оснива
ча Вавилоније. Арогантан и поносан, увек у борби против
6 Boia rdo, M. M. (1951) L’Orlando innamorato, in: Orlando innamorato,
sonetti e canzoni, Torino: UTET.
7 Ова поем
 а је састављена из три књиге, а први пут је објављена 1483. го
дине, када аутор још није почео рад на трећој књизи. Преостали делови
су постхумно објављени 1495, али ниједно од та два издања није сачува
но. Најстарији очувани примерак је из 1487. године и налази се у Наци
оналној библиотеци Св. Марка у Венецији; Bologna, C. (1993) Tradizione
e fortuna dei classici italiani, Torino, Einaudi, vol. I, p. 392.
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непријатеља и елемената природе непрестано учествује у
борбама са најљућим противницима, па на крају и са самим
собом, да би пао под копље једне жене, Брадаманте. У Ари
остовом наставку поем
 е Бесни Орландо (Ludovico Ariosto,
L’Orlando furioso, 1516) Родомонтеове особине постају још
израженије, до те мере да се бори и против самог Орланда,
али и Руђера, када умире. Ариосто закључује своју поем
у
управо стиховима у којима Родомонте бива поражен 8. Ови
изрази (1, 2) су постали популарни у фигуративном значењу
знатно касније, у 19. веку, када су се појавили у IV поглављу
Манцонијевих Вереника.9
(1) Еssere un Rodomonte – бити арогантан и препотентан и
хвалити се својом снагом (досл. ‘бити један Родомонте’);
(2) Fare il Rodomonte – понашати се арогантно и препо
тентно (тј. као Родомонте).
Из поменутог Бојардовог епа Заљубљени Орландо потиче
још један устаљени израз којим се може исказати идеја о
особи која је пуна себе, хвалисава и арогантна (3), позива
њем на другог протагонисту – Градаса. Градасову личност
Бојардо није успео довршити због преране смрти, већ је
то урадио Лудовико Ариосто у Бесном Орланду. Градасо је
опеван у обе поем
 е, а представљен је као краљ Сарацена из
узетне снаге и безграничног поноса, који је учествовао и у
инвазији на Француску. У Ариостовој поем
 и Градасо успева
да освоји све што је желео, али у окршају са Орландом гу
би и умире. Због те последње епизоде данас израз (4) има и
значење „узалуд претити”10.
(3) Essere un Gradasso – бити јак и хвалисав (досл. ’бити
један Градасо’);
(4) Fare il Gradasso – разметати се великом снагом и поду
хватима; узалуд претити.
Из капиталног дела великана италијанске књижевности
Алесандра Манцонија (Alessandro Manzoni, 1785–1873) Ве
реници (I Promessi sposi) води порекло италијански израз (5),
који садржи брижљиво осмишљен надимак Азекагарбуљи
(итал. Azzeccagarbugli, досл. ’погоди невоље’) дат адвокату
из Лека, споредном лику који се први пут појављује у III по
глављу. По Керубинију (Francesco Cherubini) овај надимак је
скован на основу миланског дијалекта у којем Азекагарбуљи
8 Ariosto, L. (1954) L’ Orlando Furioso, Milano-Napoli: Riccardo Ricciardi
Editore, Cap. XLVI, pp. 319-320.
9 Quartu, M. and Rossi, E. (2018) Dizionario dei modi di dire della lingua
italiana, Milano: Hoep li Editore, p. 350.
10 Quartu, M. and Rossi, E. (2018) нав. дело, стр. 180.
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значи „одвезивач чворова”11, што је такође у складу са уло
гом коју је овај лик добио у делу. Због Манцонијеве бравуре
у физичком и карактерном опису лика, Азекагарбуљи је до
био на важности и ван романа, јер је искоришћен за анто
номазију са бројним сличним представницима закона, који
се представљају као браниоци слабих и немоћних, жељних
правде, а који у ствари раде само за јаке и богате, пристајући
на корупцију. У Вереницима Азекагарбуљи прво пристаје да
буде Ренцов адвокат, али чим сазна да треба да се супротста
ви Дон Родригу, одустаје од ангажовања и тера Ренца даље
од себе. Због те епизоде приписано му је значење „дрвеног
адвоката” и мућкароша:
(5) Essere un’Azzeccagarbugli – бити мутивода, дрвени
адвокат.
Бројни устаљени изрази у италијанском језику настали су
алузијом на ликове маски из комедије дел арте (итал. com
media dell’arte), створене у 16. веку као својеврсне импро
визације комедија у којима је постојао само основни сце
нарио, док су остатак градили и дограђивали сами глумци.
Овај правац је био популаран до 18. века, када га је Карло
Голдони реформисао (Carlo Goldoni, 1707–1793)12.
Арлекино из израза (6) је венецијанска маска комедије дел
арте, која отелотворује луцкастог слугу, незналицу, али ве
ома бритког ума, стално гладног и неспособног да изгради
своју финансијску стабилност на други начин, сем варају
ћи друге. Он не пропушта прилику да ствара забуне које се
увек открију, због чега бива и кажњен, али његова суштин
ска доброта га везује за господара којем служи, те му овај
на крају све опрости. Карло Голдони је својим комедијама,
а нарочито у оној о Арлекину (итал. Arlecchino servitore di
due padroni, 174513, срп. Арлекино слуга двају господара)
допринео популаризацији овог лика. Израз (7) потиче упра
во из Голдонијеве комедије, у којој се главни протагониста
ставља у службу двојици господара, чиме изазива низ ко
мичних догађаја.
(6) Fare l’Arlecchino – изигравати дворску луду, лудирати
се.

11 Cherubini, F. (1843) Vocabolario milanese-italiano, Vol. IV, Milano:
dall’Imp. Regia Stamperia, p. 539.
12 Više o tome u: Torresani, S. (1990) Invito alla lettura di Carlo Goldoni,
Milano: Ugo Mursia Editore.
13 Goldoni, C. (2011) Il servitore di due padroni, Venezia: Marsilio Editori.
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(7) Fare l’Arlecchino servitore di due padroni – мењати иде
ју и став у зависности од околности, заузимати се за две
супротне стране, окретати се/понашати се како ветар дува
Још једна италијанска маска из комедије dell’arte је брзо до
живела популарност, чак и у иностранству, а реч је о Пул
чинели из Напуља, насталом између 1500. и 1600. године,
док најстарији књижевни и иконографски записи потичу из
1621–1622 године14. Представља особу из народа, лукавог
опортунисту који оговара друге и упада у невоље због своје
импулсивности, те редовно заврши претучен, па из таквог
описа његовог карактера и дела потичу изрази (8, 9, 10). По
што Пулчинелу одликује неспособност да тајне и поверљи
ве ствари задржи за себе, настао је израз (11) у којем се као
‘Пулчинелина тајна’ описује вест или информација коју већ
сви знају.
(8) Fare il Pulcinella – понашати се својевољно и нео
збиљно, као Пулчинела, чувена напуљска маска;
(9) Nozze di Pulcinella – забава која се заврши свађом и
тучом, каже се за било који подухват који добро почне, а
лоше се заврши;
(10) Finire come le nozze di Pulcinella – завршити као на
Пулчинеловој свадби; добро почети, а лоше завршити;
Вар. Fare le nozze di Pulcinella;
(11) Segreto di Pulcinella – јавна тајна (досл. ’Пулчинели
на тајна’).
Pantalone је још једна веома позната, али и стара венецијан
ска маска, која је у комедијама била популарна у 17. веку.
Представља богатог, ученог, похлепног и похотног венеци
јанског трговца, који је шкрт, али увек буде стављен у ситу
ације да плаћа туђе грешке и рачуне, те на тај начин бива
искоришћен од других. Стога израз (12) уз варијанте (13) и
(14)  означава чин плаћања за све, без убирања икакве кори
сти за себе. Постоје две теорије о настанку овог старог изра
за15. По једној израз потиче из 15. века, епохе ратова градова
Фераре, Пизе и Напуља са Француском и Турском, чији су
трошкови оптеретили економију Републике Венеције, која
је све плаћала. По другој теорији, израз је савременијег по
рекла, јер потиче из периода краха Републике Венеције и
сатиричне епизоде у којој су некадашњи моћници пошли из
14 У делима: Viaggio di Parnaso (Cortese G. C.) и: I balli di Sfessania (Callot
J.), према: http://www.treccani.it/enciclopedia/pulcinella, преузето 28. јуна
2020.
15 Quartu, M. and Rossi, E. нав. дело, стp. 283.
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околног Кампоформија, док је гостионичар који их је уго
стио кренуо за њима у кочији тражећи да му плате. Када је
викнуо Chi mi paga? (срп. Ко ће да ми плати?), Панталоне
који је стајао на прагу своје куће му одговори: Amigo, pago
mi (срп. Пријатељу, платићу ја).
(12) Paga Pantalone – плаћа Панталоне (одн. плаћа неко
други, не ја);
(13) Tanto paga Pantalone – ионако плаћа Панталоне;
(14) Pantalone paga per tutti – Панталоне плаћа за све.
Поједини устаљени изрази настали су алузијом на глобал
но познате ликове и протагонисте књижевних дела, који
припадају другим културама, али ипак садрже универзалне
вредности захваљујући којима бивају препознати и прихва
ћени знатно шире, те се може говорити о неком заједничком
европском културолошком нуклеусу. Тако су у италијанској
култури веома распрострањени и устаљени изрази у којима
се алудира на ликове из шпанске, француске, па и британске
књижевности који су препознатљиви по својим одликама у
колективном менталитету Италијана.
Навешћемо пример Дон Кихота, главног лика истоименог
романа шпанског писца Мигуел а Сервантеса (Miguel de Cer
vantes, 1547-1616) који је превазишао границе своје домови
не, те као важан део светске књижевности ушао и у дру
ге језике, народе и културе. Дон Кихот представља наивну
особу пуну ентузијазма, али слабог осећаја за практичност,
која енергично брани апсурдне и неоствариве идеје. Итали
јански устаљени изрази (15, 16) настали су због указивања
на илузије идеалиста, користе се и у ситуац
 ијама када треба
описати особу која штити слабије и потлачене16, али често
имају ироничан призвук.
(15) Essere un Don Chisciotte – бити (као) Дон Кихот;
(16) Fare il Don Chisciotte – понашати се / поступати као
Дон Кихот.
Ликом из француске књижевности, тачније из Молијерове17
најпознатије комедије Тврдица (Molière, L’Avare, 1668) ин
спирисан је следећи италијански израз (17), а реч је о Харпа
гону, великом шкрцу који је гајио неизмерну, готово болесну
љубав ка свом новцу и новцу других. Овај италијански из
раз се користи за описивање најупечатљивије Харпагонове

16 Quartu, M. and Rossi, E. нав. дело, стp. 128-129.
17 Molier e (1622–1673).
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особине – тврдичлука, тако што се његово име приписује
особи из свакодневног живота са истом карактеристиком.
(17) Essere un Arpagone – бити велики шкртац / тврдица.
У европској комедији dell’arte романски народи, па самим
тим и Италијани били су доста инспирисани ликом једне
познате маске, ратника луталице Капетана Фракаса (итал.
Capitan Fracassa) који је живео у 15. веку. Обично је пред
стављан као сањалица и романтичар који измишља ратне
догодовштине хвалећи се бројним подвизима. Комедиограф
Андреини са краја 15. и почетка 16. века га зове „Капетан
Застрашујући” (итал. Capitan Spaventa), шпански писци га
називају Matamoros или Ammazza-Mori, за друге је Капе
тан Крокодил, Капетан Земљотрес18, итд. Постао је познат
широј јавности захваљујући дубљој анализи лика у истои
меном делу Капетан Фракаса француског аутора Теофила
Готјеа (Théophile Gautie, Le Capitain e Fracasse, 1863) у којем
је представљен као тријумфална и ташта особа пуна себе,
какво значење има и у италијанском фразему (18). У неко
лико наврата су снимљени истоимени филмови о овом лику,
махом у италијанској и француској продукцији19.
(18) Essere un Capitan Fracassa – бити хвалисав и сујетан.
У италијанску фразеологију ушао је и веома важан лик из
британске књижевности – Хамлет који у изразу (19) указу
је на несигурну особу, неспособну да покаже одлучност и
сигурност у решавању ствари. Хамлет у истоименој Шек
спировој драми представља историјску личност, принца
Данске који се често служи двосмисленим речима, исказује
сумњу и покушава да помири истину и неистину, постоја
ње и непостојање. Због сличности са Хамлетом, књижев
ник и први италијански Нобеловац Ђозуе Кардучи (Giosuè
Carducci, 1890–1907) је италијанског краља Карла Алберта
називао „италијанским Хамлетом” (italo Amleto)20, а слич
ну дефиницију му је дао и Мацини (Mazzini), називајући га

18 Pittano, G. (2004) Frase fatta capo ha, Bologna: Zanichelli editore, p. 114.
19 Италијански филм Capitan Fracassa, у режији Марија Казеринија (Mario
Caserini), 1919. godine; Француски филм Le Capitain e Fracassa, у режији
Алберта Кавалкантија и Хенрија Вулшлегера (Alberto Cavalcanti, Henry
Wulschleger) 1929; Италијански филм Capitan Fracassa, у режији Дуи
лија Колетија (Duillio Coletti), 1940; Француски филм Le Capitain e Fra
cassa, у режији Абела Ганса (Abel Gance) 1943; Француски филм Le Ca
pitain e Fracassa, у режији Пјера Гаспар Дуија (Pierre Gaspard-Huit) 1961;
Италијански филм Il viaggio di Capitan Fracassa, у режији Етора Скова
(Ettore Scova), 1990. године.
20 Pittano, G. нав. дело, p. 111.

120

АЛЕКСАНДРА БЛАТЕШИЋ
уствари „Хамлетом Монархије” (l’Amleto della Monarchia)21.
Данас се Хамлетом назива свака неодл учна особа, која се
дуго премишља и мења ставове.
Још један протагониста из Шекспирових дела се нашао
у италијанској фразеологији, а реч је о Магбету (20), ко
јег проналазимо већ код Манцонија у његовом ремек-делу
Вереницима. Епизода на коју алудира италијански израз је
из четврте сцене III чина у којој Магбет након убиства Банка
нема више мира, те стално има осећај да га уходи његов дух.
Стога овај израз дословно значи ’Банкова сенка’, а најчешће
се користи у шаљивом тону када описујемо особу коју не
што мучи скоро као опсесија, док се знатно ређе користи са
алузијом на кајање због почињеног22.
(19) Essere un Amleto – бити несигуран и неодл учан;
(20) Essere l’ombra di Banco – живети у сенци страха.
У италијанској култури музика чини веома важан сегмент
свакодневног живота, док је опера од почетка имала ту при
вилегију да буде присутна у позоришним институцијама, те
да понуди доживљај и за очи и за уши. Стога не чуди што
либрета имају значај као књижевна дела, те својим протаго
нистима, причама и сценаријима утичу на колективни мен
талитет Италијана. Тако је у италијанску фразеологију ушао
фразем (21) који је уствари назив истоимене веристичке опе
ре Пјетра Маскањија (Pietro Mascagni, L’amico Fritz, 1891),
за коју је либрето писао Никола Даспуро (Nicola Daspuro).
Овај фразем се користи и у ироничном смислу, за особу која
се не раздваја од свог пријатеља 23.
(21) L’amico Fritz – нераздвојни пријатељ (досл. ‘прија
тељ Фриц’).

Фраземи са протагонистима из 
усмене књижевности
Усмена или народна књижевност је најстарији облик кул
турног стваралаштва постигнут језичким средствима, а ка
рактеристична је и за народе који нису развили писменост.
За разлику од писане књижевности која је производ једног
индивидуалног ума и постигнутог коначног облика, у усме
ној књижевности првобитна форма тежи континуираним
променама.
21 Mazzini, G. (1906–1931) Scritti editi ed inediti, vol. II, Imola: Paolo Galeati,
p. 384.
22 Pittano, G. нав. дело, стp. 211.
23 Quartu, M. and Rossi, E. нав. дело, стp. 12.
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Неисцрпан извор за настанак устаљених израза су бајке, ма
да због структуралне и тематске сличности није увек јасан
правац деривације, тј. да ли су фраземи, изреке и пословице
настали од бајке или је процес обрнут24. Бројни италијан
ски фраземи, као уосталом и пословице су резултат бајки
других народа и култура, преношених прво усменим путем,
а потом и писменим, као што је то нпр. случај са широко
распрострањеним бајкама браће Грим, која их је сакупљала
из разних крајева и дотеривала, те се сматрају зачетници
ма уметничке бајке25. Из једне њихове бајке Il prode piccolo
sarto (срп. Храбри кројач) води порекло италијански израз о
Амацасете (22), страшљивом момку који је у једном потезу
успео да убије 7 мува 26. Име које је кројач добио у италијан
ској верзији бајке је веома сугестивно и има дословно значе
ње ’Убија седам’. У бајци кројач је био толико одушевљен
овим резултатом да је њиме почео да се хвали до те мере да
су његови саговорници помислили да је убио 7 непријатеља,
а не мува. Постао је веома популаран због ове епизоде, али
уместо да отклони забуну да је реч о седам мува, а не сед
моро људи, он је наставио да потхрањује те приче и гласи
не. Био је чак постављен за краљевог капетана, али наравно
није успео да докаже своју бравуру. У италијанском језику
Амацасете је синоним за претерано хваљење и разметање,
као што се види у доњим примерима (22, 23, 24):
(22) Essere l’Ammazzasette – бити хвалисавац, разметљи
вац;
(23) Fare l’Ammazzasette – понашати се као разметљивац,
претерано се хвалити;
(24) Dare dell’Ammazzasette a qualcuno – прогласити неко
га хвалисавим (досл. ’дати Амацасете некоме’).
Под утицајем арапске културе, као и арапских бајки ко
је су својевремно биле представљене широј европској пу
блици, очараној оријенталном мистиком и магичном ат
мосфером, настали су италијански фраземи (25, 26, 27). О
чувеној реченици (25) из новеле Алибаба и 40 разбојника,
тј. велике збирке бајки Хиљаду и једна ноћ знамо захваљу
јући француском оријенталисти Антоан
 у Галону (Antoin e

24 Mordeglia, C. (2010) Dalla favola al proverbio, dal proverbio alla favola.
Genesi e fortuna dell’elemento gnomico fedrian o, in: Philologia antiqva (ed.
Lelli, E.), No. 3, Pisa, Roma: Fabrizio Serri Editore, p. 208.
25 Потић, Д. (2007) Поет ика отклона – Шарл Перо и браћа Грим -  поче
ци уметничке бајке, Наслеђе, 4 (6), Крагујевац: ФИЛУМ Крагујевац,
стр. 99-110.
26 Quartu, M. and Rossi, E. нав. дело, стp. 13.
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Galland, 1646–1715) који их је сакупио током свог боравка
на Истоку27.
(25) Apriti Sesamo! – Сезаме, отвори се!
(26) Avere la lampada di Aladino – имати Аладинову лам
пу;
(27) Avere il Genio della lampada – имати Доброг духа из
лампе.
У поменутој новели, трговац Али Баба је са својом бандом
разбојника сакривао гомилу украденог блага у једној пећи
ни, која се отварала само када би неко изговорио магичну
формулу „Сезаме, отвори се!”. С обзиром на распрострање
ност ове бајке широм света, тај израз се и данас користи у
италијанском језику, као и у српском и бројним другим, али
углавном у ироничном тону за призивање магичног средства
које ће решити излаз из неке тешке ситуац
 ије28.
Поједини италијански изрази, такође глобално присутни,
воде порекло из веома старих бајки, чије је порекло тешко
утврдити, као што је случај са примером (28), који алуди
ра на Пероову бајку о Пепељуги (Charles Perrault, Cendril
lon, 1697). Некада је значење овог израза било ближе свом
примарном извору, тј. бајци у којој је сироту девојку маћеха
стално понижавала, али је на крају била спашена магичним
штапићем добре виле и удајом за принца. Због садржине и
опште популарности коју је достигла ова бајка дати итали
јански израз (28) је првобитно био коришћен за означавање
девојке која је стално ангажована у кућним пословима, али
је у савременом језику дошло до екстензије, па и промене
тог значења, јер описује веома вредну особу чије врлине
околина не примећује или намерно игнорише29.
(28) Essere la Cenerentola – бити Пепељуга, тј. особа са
много врлина која је неправедно занемарена.
Поједина имена у италијанским фраземима настала су као
резултат игре речима и њиховим значењима, као што је то
случај са примером (29). У том изразу искориштена је ри
ма опште речи adagio и личног имена Бјађо (Biag io). Adagio
на италијанском значи „споро, лагано”, а данас је музички
термин препознатљив у бројним језицима света као смер
ница за спор начин изведбе музичке композиције. Бјађо је
мушко име, али у контекстуалној примени овог израза сва
ко може бити Бјађо, па и жене, јер се оваквим обраћањем
27 Pittano, G. нав. дело, стp. 31.
28 Исто, стp. 31.
29 Исто, стp. 101.
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указује на опрез и повишени степен пажње, а не на физичке
или карактерне особине неког лика. О пореклу овог израза
и склопа речи ипак нема поузданих података. По Минучију
(Minucci)30 лично име Бјађо не потиче ни од једне конкретне
особе, већ је највероватније постављено у израз само ради
риме и звучности. С друге стране, по Карлу Лапучију (Carlo
Lapucci)31 овај израз потиче од старог пословичног облика
из фирентинске усмене традиције, а реч је о пословици Per
la santa Candelora dell’inverno semo fora; ma adagio, disse
Biagio (срп. За свету Канделору зимску смо напољу, али по
лако, рече Бјађо). Канделора је дан за давање прогноза, по
календару то је 2. фебруар док је следећег дана Свети Бјађо,
што ова два дана доводи у везу.
(29) Adagio Biagio – полако и опрезно (досл. ’Полако,
Бјађо’)
Вар. Adagio, disse Biagio – полако и опрезно (досл.
’Полако, рече Бјађо’)
Поред израза Adagio Biagio италијански језик садржи и дру
ге ритмички занимљиве изразе који су резултат фоносимбо
личких процеса, као што је случај са (30) у којем је употре
бљено лично име Ђакомо (Giac omo) у понављању како би се
постигао ономатопејски ефекат.
(30) Fare giacomo-giacomo – имати клецаве, дрхтаве ноге
и колена (од страха, слабости, поспаности, нестабилно
сти) (досл. чинити Ђакомо-Ђакомо).
Италијански лингвиста Девото (Giac omo Devoto) овај из
раз повезује са ономатопејом gi...ci која подсећа на крцкање
зглобова, а и укршта се са именом Ђакомо32. Орнела Касте
лани Полидори (Ornella Castellani Pollidori) у детаљној ана
лизи посвећеној овом изразу и прегледу разних етимологија
закључује да ипак доминира ономатопејска етимологија, ве
ома слична звуку giac giac (срп. клец клец) који праве ко
лена када попуштају услед слабости и умора33. Иновативна
теорија за своје време, коју проналазимо у Етимолошком
речнику италијанског језика (DEI) из 1952, а коју ипак тре
ба узети са резервом је да giacomo у овом изразу потиче од
30 Minucci. P (1788) у забелешкама дела Il Malmantile, II, Firenze, p. 314.
31 Lapucci, C. (2007) Dizionario dei proverbi italiani, Firenze: Le Monnier,
p. 12.
32 Devoto, G. (1985), Avviamento all’etimologia italiana, Dizionario
etimologico, Milano: Mondadori.
33 Pollidori, O. C. (2002) Per la storia del detto Le gambe fanno giacomo gi
acomo, L’Accademia della Crusca per Giovanni Nencioni, Firenze: Le
Lettere, XII, pp. 333-356.
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места у којем су италијански ходочасници одседали уморни
од пута – Сан Ђакому Ди Компостела у Галицији  у Шпа
нији 34. Са друге стране, Карло Колоди (Carlo Collodi) у
Авантурама Пинокија користи овај израз како би указао на
љуљање и климање ногу напред и назад. Овај израз је упо
требљен у реченици Avrebbe voluto correre e fuggire via, ma
le gambe gli facevano giacomo-giacomo, ossìa gli ciondolavano
avanti ed indietro35 (срп. Хтео је да потрчи и побегне, али су
му се ноге климале, тј. љуљале су му се напред-назад, пре
вод аутора рада).
Двострука употреба личног имена има сврху постизања екс
пресивности, а за италијански језик процес дуплирања речи
је уобичајена појава у предлошким структурама, као нпр.
pian(o) piano (срп. полако полако)/ passo passo (срп. корак
по корак) / lemme lemme (срп. клај клај) /man mano (срп. по
лако, досл. ‘рука, рука’/ via via (срп. и даље, одлази, досл.
‘пут пут’), итд.
За италијански језик је карактеристична и аутентична кре
ација личног имена од лексема које описују особине тог за
мишљеног лика. Направљено лично име наравно не припа
да никоме, већ се употребљава контекстуално, у складу са
значењем самог имена. Такав је пример (31) у којем је лично
име Гамбакорта (итал. Gambacorta, срп. ‘Кратконоги’) ско
вано за све оне који касне на неки догађај или састанак, те
им се каже да су „кратконоги“, тј. да споро ходају и самим
тим касне. Овакав склоп имена настао је од лексема gamba
(срп. нога) и corta (срп. кратка), те се увек користи са од
ређеном дозом ироније, али углавном у шаљивом стилу. У
овом изразу Гамбакорта је искоришћено као надимак, док је
у италијанском језику више регистровано као презиме, и то
са две варијанте: Гамбакорта (Gambacorta) или Гамбакорти
(Gambacorti).
(31) L’ultimo a comparir fu Gambacorto – последњи је
дошао Кратконоги
Порекло појединих личних имена у италијанским изразима,
преузетих из усмених прича и легенди је у потпуности оба
вијено велом тајни и мистерија, као што је то случај са Бер
том из примера (32) која је јунакиња, ако не и шампионка по
броју непроверених и недоказаних прича и легенди.

34 Battisti, C. et Alessio, G. (1952) Dizionario etimologico italiano, Vol. III,  
Firenze: Barbèra, s.v. giac omo.
35 Collodi, C. (1948) Le avventure di Pinocchio, in: Opere, Firenze: Le Monier,  
p. 229.
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(32) Ai tempi in cui Berta filava – у давна времена, када је
било другачије (досл. ’у време када је Берта прела’)
Питано, ослањајући се на Минучијеве забелешке Малман
тиле (I, 130-131)36 наводи да овај израз потиче од приче о
Берти, кћерки краља Мађарске, која беше обећана за жену
Пипину, краљу Француске. У тој верзији приче, Елизета
Маганца, Бертина секретарица, отпратила је Берту у Па
риз да се уда за ружног и ниског краља Пипина, који Берту
никада није видео уживо. Елизета и Берта су невероватно
личиле једна на другу, те је Берта то искористила да је убе
ди да се она венча Пипином. Елизета је пристала, а њени
рођаци су имали задатак да Берту врате кући, у домовину.
Током повратка су је издали и оставили у шуми, голу и веза
ну за дрво, где ју је након неког времена нашао један ловац
краља Пипина. Одвео ју је кући, својој жени, која је Берти
дала одећу и смештај у наредних пет година. Берта је вред
но радила и прела, па је за то време успела да заради доста
новца. Једног дана је у ту кућу дошао краљ Пипино и одмах
се заљубио у Берту, те ју је повео у своју кочију. Ту му је
Берта све испричала о издаји, па краљ нареди да се Елизета
спали, а њеним рођацима одсеку руке, те Берту постави на
престо. Пошто прича има бајковит крај, настала је и посло
вица Non è più il tempo che Berta filava37 (срп. Није више вре
ме када је Берта прела) која подсећа на време које је Берта
провела у шуми предући и крпећи одећу, са поруком да је
све промењено и другачије.
Један аутор из 17. века Ђовани Феличе Астолфи38 (Giovan
ni Felice Astolfi) приписује овом италијанском изразу друго
порекло, настало од приче по којој је једна сељанка Берта
из Монтањана однела своје веома танко предиво на пијацу у
Падови с жељом да га прода. Пошто није успела добити аде
кватну цену одлучила је да га поклони Берти, супрузи Ерика
IV Имперадора, која је тада боравила у том граду. Дирнута
добром душом Берте супруга Имперадора је наредила да јој
се поклони толико земље колико је дужине конца могло да
изађе из њене преслице. Пошто је конац био веома танак
Берта је добила много земље и постала богата. Остале жене
из тог села, видевши како се Берта обогатила, такође су по
челе да преду, те су однеле своје радове жени Имперадора.
Она их је похвалила за труд, али им је јасно ставила до зна
ња да је само Берта била у томе благословена. Тако је од ове

36 Pittano, G. нав. дело, стp. 19-20.
37 Lapucci, C. нав. дело, стp. 124.
38 Astolfi, G. F. (1642) Della of
fi cina istorica, Venezia: Per li Turrini, p. 498.
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епизоде настала пословица Није више време када је Берта
прела.
У италијанском језику постоји још један израз са речју berta,
који је такође нејасне етимологије (33). Тако се у етимоло
шким речницима италијанског језика39 dare la berta наводи
као израз који потиче од женског имена Берта, познато по
многим пејоративним апелативима, нпр. Bertuccia. Минучи,
са друге стране, у својим белешкама у Малмантиле (I, 348349) наводи другу причу у којој је ипак реч о Берти, јединој
ћерки краља40. Наиме, у тој причи сељанин Кампријано је
због својих прљавих послова био осуђен на смртну казну, по
којој је требало да га ставе у врећу и баце у море. Док су га
извршиоци носили ка мору, пресрели су их разбојници који
су помислили да је у врећи нека вредна роба, па су побегли
оставивши врећу. Кампријано је у врећи почео да плаче, па
када су га извадили испричао је бандитима да га носе да се
ожени Бертом, једином ћерком њиховог краља, што он није
желео. По пророчанству, ако се не ожени њоме краљевство
ће пропасти. Један бандит у договору са својим другарима
одлучи да он уђе у врећу, Кампријано наговори остале да се
удаље, па кад су се вратили његови првобитни извршиоци
казне, узеше врећу са бандитом и бацише је у море. Тако је
ова превара и завитлавање остала у језику у изразу (33) (срп.
досл. ’дати Берту за жену’).
(33) Dare la berta – завитлавати, вући за нос.
Као што видимо из наведених прича, које нису доказане,
стално се спомиње епизода о венчању Берте коју не жели
или она или њен наводни младожења. Етимолошка неја
сност и непровереност су утицале на повећање значаја који
има Берта, те јој је у неким другим причама приписано да је
мајка Орланда Палатина41 или Карла Великог42. Стога поред
израза dare la berta постоји и варијанта тог италијанског из
раза dare la madre d’Orlando (срп. дати Орландову мајку) са
истим значењем као dare la berta, тј. завитлавати.
Народне приче, као и гласине које се преносе од уста до уста
обилују елементима маште и мистерије, а то потврђује и из
раз (34) који се ослања на причу о једном опату Мартину,
који је желео да спреми специјалну добродошлицу за го
сте. Пошто је то била важна посета Мартин је наредио да се
39 Cortelazzo, Z. (1999) Il nuovo etimologico, Dizionario etimologico della
lingua italiana, Bologna: Zanichelli Editore, s. v. berta.
40 Pittano, G. нав. дело, стp. 20.
41 Исто, стp. 80.
42 Lapucci, C. нав. дело, стp.124.
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на врата манастира угравирају стихови на латинском Porta
patens esto. Nulli claudaris honesto, што значи „Врата, оста
ните отворена. Не затворите се ни пред једном поштеном
особом”. Међутим, гравер је направио велику грешку и уме
сто да стави тачку после esto, ставио ју је после nulli, те је
порука добила ново значење: „Врата, не отворите се ни пред
ким. Останите затворена пред поштеним особама.” Нарав
но, ову грешку је морао да плати опат Мартин, скидањем
одела свештеника и губљењем тог звања43. Зато се овај из
раз, који дословно значи „због једне тачке опат Мартин из
губи огртач”, користи када неко због ситнице изгуби велику
повољност и одличну прилику која му се указала.
(34) per un punto Martin perdé la cappa – ситна грешка ра
ђа тешке последице44 (срп. досл. ‘због једне тачке опат
Мартин изгуби огртач’)
Гвацоти и Одера (Guazzotti, Oddera) наводе као варијанту
овог израза per un punto Martin perse l’asino45 (срп. због једне
тачке Мартин изгуби магарца), што постоји и у француском
језику (фр. pour un point Martine perdit son âne), а најверо
ватније обе воде порекло од латинске изреке Ob solum solum
punctum caruit Martinus asello. Како Лапучи наводи овај ла
тински облик има значење “због једне тачке Мартин изгуби
Азело” при чему се мисли на опатију Азело која је била под
његовом надлежношћу46. Вероватно је под утицајем народ
ног говора лат. asello изједначено са итал asino (срп. мага
рац), те је на тај начин настала ова друга варијанта израза,
суштински погрешна и без етимолошке позадине.
Неки италијански изрази, као што је управо (35), настали су
као скраћена варијанта пословица, у овом случају пословице
Fare come padre Zappata che predica bene e razzola male (срп.
Чинити као отац Запата који добро говори а лоше ради).
Овде морамо да напоменемо да фраземи настају издвајањем
из система, тј. престанком општег важења правила по који
ма ти језички облици настају – њиховом изолацијом47. Ти
процеси укључени су у шири круг појава, назван „миграци
ја форми” која се одвија тако што једни структурни модели
43 Pittano, G. нав. дело, стp. 227.
44 По преводу датом у: Klajn, I. (1996) Italijansko srpski rečnik, Beograd:
Nolit, str. 121.
45 Guazzotti, P. and Oddera, M. F. (2006) Il grande dizionario dei proverbi
italiani, Bologna: Zanichelli Editore, p. 402.
46 Lapucci, C. нав. дело,  стp. 957.
47 Blatešić, A. (2007) Italijanske poslovice kao frazeološki i prevodilački pro
blem, магистарски рад, Филолошки факултет, Универзитет у Београду,
Београд, стр. 109-110.
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преузимају нове тематске садржаје у свој семантички по
тенцијал, док други сужавају своју важност до појединач
них случајева48. Миграцијски процеси су повезани лексич
ким интерференцијама путем метафорике. Оба ова процеса,
семантичка транспозиција речи и функционална миграција
форми активно учествује у творби пословичких структура.
Врло често у италијанском језику пословице настају из фра
зема и обрнуто, на основу пословице се гради краћи облик,
тј. фразем. Честу употребу у говору некада постигну оба
облика, а некада се јасно издвоји онај популарнији49.
Наведен пример (35) је ушао у свакодневни италијански је
зик на основу приче о оцу Запати који је живео и радио у
Фиренци у 17. веку, и то у проповедаоници Сан Лоренца
где је тако енергично, жустро и убедљиво говорио против
разних људских мана и неправилности да су га сматрали
врстом Савонароле50. Ђакомо Савонарола (Giac omo Savo
narola, 1452–1498) је био италијански доминикански монах,
једно краће време и владар Фиренце, али веома опасан за
цркву, јер је често указивао на неморал, разврат и корупци
ју51, те је на крају био спаљен као јеретик. Са друге стране,
приватно је био заинтересован за добру храну, новац и све
остало што не чини човека високо моралним.
(35) Fare come padre Zappata – једно говори, друго ради
(досл. ’радити као отац Запата’).

Закључак
На основу примера које смо представили у овом раду, као
и детаљне анализе контекста настанка, развоја и употребе
италијанских фразема закључили смо да су лична имена која
чине њихов саставни део семантички веома садржајна, те да
обављају улогу носиоца значења. То значење, међутим, није
сво време фиксно, већ је напротив подложно променама, као
што смо видели на примерима са Градасом (4) и Пепељугом
(28). Без обзира на коришћење тачно одређеног личног име
на у изразу, оно је применљиво на сваког ко садржи исте или
сличне особине датог узора, независно од другачијег места
и времена рођења, професије или полне припадности. Ов
де представљена имена вековима опстају, како у говору, та
ко и у менталној представи својих говорника. Код фразема
са именима која потичу из усмене књижевности приметили
48 Симић, Р. (2001) Општа стилистика, Београд: Јасен, стр. 282-289.
49 Blatešić, A. нав. дело, стр. 110-116.
50 Pittano, G. нав. дело, стp. 140.
51 Weinstein, D. (2011) Savonarola The Rise and Fall of a Renaissance
Prophet, Yale University Press: New Haven, CT, p. 122.
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смо да су често обогаћена фантазијом својих твораца, делом
због нејасног порекла а делом због накнадног откривања
нових појединости и конструисања нових веза. Италијански
фраземи са личним именима из дела писане књижевности,
са друге стране, не дозвољавају изворним говорницима да
забораве своје аутентичне, па ни иностране хероје, те остају
фиксирани у колективном менталитету и култури.
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IMAGINARY PROTAGONISTS IN 
IDIOMATIC EXPRESSIONS OF THE 
CONTEMPORARY ITALIAN LANGUAGE
Abstract
The aim of this paper is to present imaginary personalities from oral and
written literature who have found their place in Italian fixed expressions
due to their character, specific circumstances, events or the things they
have done or said. Most of the analysed characters in this paper are
fictional, while some are associated with the most diverse stories and
legends, mostly of unclear origin. If the analysed characters have been
taken from a literary work, their creator is an individual and therefore a
known subject. The creator of these characters can also be a collective
author, and therefore an unknown subject. The characteristics of the
protagonists in folk fiction and folklore have been created for a long
time and they have been constantly attributed new meanings and
language varieties. Although the subject of research in this paper are
phrases of the contemporary Italian language, when it comes to these
language forms, we cannot talk about contemporaneity in a narrower
sense. Namely, due to their stability, these expressions represent a
kind of antiquity, passed down from generation to generation through
time and space. We will consider as contemporary those idioms which
are recognizable in form and meaning in the language and speech of
the XX and XXI century, and we will extract them from general and
phraseological dictionaries and collections.
Key words: Italian language, phraseology, idiomatic expressions,
literature, folk culture, folklore

132

КУЛТУРА КЊИГЕ
КОД МАЊИНА У
ВОЈВОДИНИ
Приредила
др Вирђинија Поповић

Бојан Јевтић, Soul to Soul,
120x90 цм, 2020.

ВИРЂИНИЈА ПОПОВИЋ

УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
КУЛТУРА КЊИГЕ
КОД МАЊИНА У ВОЈВОДИНИ
За књигу би се могло рећи да је микромодел целокупне кул
туре, будући да су сва достигнућа културе утиснута у књизи.
Она акумулира целокупно, вишевековно људско искуство, а
читање је сам живот књиге, те је њена судбина у попуности
везана за феномен читања. Антропологија књиге и читања
присутна је и код већинских и код мањинских народа. Кул
турни „отисак” једних и других, сачуван у књизи и завештан
за наредна поколења, свакако је различит и има своје специ
фичности, које такође треба сагледати, нарочито у мулти
културалној Војводини. Радови за часопис планирани у кон
тексту ове теме баве се распрострањеношћу и специфичним
развојем културе књиге и читања код појединих мањина у
Војводини (Румуна, Мађара, Немаца итд.), почев од сред
њовековних библиотека па све до данас. Војводина је још од
Аустроугарске монархије представљала средину за чије je
поднебље билa карактеристична вишејезичност, а међусоб
на комуникација њених грађана увек се одвијала на више
језика, како у усменој тако и у писменој форми. У контексту
развоја културе радови сагледавају историјски напредак у
формирању мањинског интелектуалца у Војводини, поја
ву институција која је резултат интелектуалног активизма,
али и појаву првих часописа и писаца у Војводини који су
допринели развоју менталитета и културе мањинских зајед
ница на овом простору. Даје се осврт и на интеркултурал
ност мањинских књижевности и утицај преводилаштва на
међусобно упознавање и формирање слике о суседима. Са
гледавањем утицаја мањинског издаваштва на афирмисање
мањинских језика и развоја књижевности, приказале су се
историјске околности у којима се објављивљивала и читала
књига код мањинских заједница у Војводини. Формирање
мањинских библиотека као кућа мањинског памћења, ши
рење читалачке публике, праћење развоја књижевности ма
њина у Војводини у светлу издаваштва и преводилачка де
латност у администрацији, образовању, верским пословима,
а првенствено у публицистици и књижевности, одиграли су
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важну улогу у мултикултурном друштву, у коме су се су
сретали различити језици, различите културе, обичаји, ве
роисповести, али је то друштво функционисало на принци
пима који су омогућавали међусобно уважавање и сарадњу
свих оних који су живели у њему, без обзира на различито
сти које су у њему биле присутне. У овом поглављу обра
тили смо посебну пажњу на начин живота појединих ма
њинских заједница у Дунавској бановини, нацификованих
путем књига и просвете, затим на прве преводе на поједине
мањинске језике, пре свега с немачког и српског језика, који
су се појавили у 18. веку за потребе државне администра
ције, образовања или црквених послова, а временом доби
ли на квалитету и разноврсности захваљујући делатности
првих врхунских интелектуалаца из периода касног просве
титељства.
Тло данашње Војводине је и током средњег века било кул
турно и цивилизацијско раскршће, а библиотеке на њеном
тлу уживале су велики углед, било да се радило о римокато
личким самостанима или пак о српским православним хра
мовима и њиховим ктиторима. Који су рукописи и религиј
ске књиге сачувани у војвођанским манастирима, какав је
контекст њиховог настајања или нестајања, али и чувања до
данашњег дана, као и њихова садржина, важни су за разуме
вање развоја културе књиге, новинарства, библиотекарства
и колекционарства у контексту мултикултуралног друштва.
Целокупни живот мањина у Војводини доследно се тало
жи у књизи, а на почетку 21. века свакако се јавља потреба
да се осврнемо на фазе њеног развоја које су одредиле њен
карактер, правац и специфичности.
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Сажетак: У раду се даје кратак преглед средњовековних библи
отека на тлу данашње Војводине. На основу извора, али и неких
остатака, односно књига и рукописа који су и данас похрањени
у библиотекама, са сигурношћу се могу истаћи три библиотеке.
Једна је у богатој и славној цистерцитској опатији на Петрова
радину, друга се налазила у Бачу који је био ренесансни центар југа
Угарске. Крајем средњег века, насељавањем све већег броја Срба
и манастир Крушедол имао је своју библиотеку. Осим ових посто
је неке индиције да је библиотеку имао још у XI веку и византиј
ски и бенедиктински самостан у Марошвару, односно у данашњем
Банату. Из Бача и Крушедола и остало је по неколико књига које
ће бити представљене.
Кључне речи: Бач, Крушедол, Петроварадин, библиотеке,
Угарска, средњи век

Већ од доба првог угарског хришћанског краља Светог Сте
фана почеле су да се оснивају библиотеке у младој угарској
краљевини. Прва и до данас најстарија библиотека је у нај
старијем бенедиктинском самостану у Панонхалми. Током
вишестолетног постојања ове значајне средњоевропске
државе настајале су и нестајале бројне библиотеке. Ни ју
жна Угарска, којој је у средњем веку припадао и простор
данашње северне српске покрајине Војводине, није била
заобиђена у том смислу. Нажалост, за ово подручје пода
така је сразмерно мало. Засигурно знамо за постојање три
библиотеке: у цистерцитском самостану у Петроварадину,
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у Бачу, где је столовао велики хуманиста надбискуп Петар
Варади и у српском православном манастиру Крушедолу
који су основали сремски Бранковићи 1508. године. Што се
тиче књижног фонда нешто података постоји само за Бач
и Крушедол, док је петроварадински попис књига потпуно
непознат.
Међутим, на почетку вреди поменути једну претпоставку
изнету у мађарским научним круговима да је и на тлу Ба
ната постојала од раније једна библиотека и то у Марошва
ру. Наиме, за просторе данашњег Баната везује се делатност
Светог Герхарда/Гелерта, венецијанског бенедиктинца и
проповедника хришћанства у Угарској. Ради се о једној од
најистакнутијих личности раног хришћанства у Угарској и
првом бискупу Чанада од 1030. године, када је установље
на ова бискупија која је током средњег века обухватала и
подручје данашњег Баната. Занимљиво је поменути да је на
тлу Баната у Оросламошу (данашње Банатско Аранђелово)
постојао грчки (византијски) манастир у који је сам Гелерт
преселио ове калуђере из Марошвара, десеторицу њих на
челу са игуманом. У реченом пак Марошвару населио је бе
недиктинце, којима је и сам припадао. Био је ванредно обра
зован човек иза кога је остало само једно сачувано и данас
познато дело, под насловом Deliberatio supra hymnum trium
puerorum. У науци постоји мишљење да је сам Гелерт, бу
дући Венецијанац, знао можда и грчки језик, те да је читао
и неку другу верзију Библије осим Вулгате. Поједини сма
трају да је, иако за то не постоје директне потврде, своје
образовање стекао у библиотекама у Венецији, али и Чана
ду, Марошвару, па чак и да је имао додира са библиотеком
византијских монаха у Оросламошу. На његово дело ути
цај су извршила и дела Псеудо-Дионисија Ареопагите. Због
свега тога, постоји сасвим оправдана претпоставка, иако без
директних изворних потврда, да је и тадашња, тек основа
на, бискупија у Чанаду, имала своју библиотеку али да су је
поседовали и византијски манастири на тлу Баната.1
Један од најугледнијих самостана на тлу читаве Угарске, а
свакако најзначајнији римокатолички конвент на просто
ру данашње Војводине у средњем веку била је цистерцит
ска опатија на Петроварадину посвећена Светој Марији,
1 Упоредити: детаљније разматрање са богатом изворном грађом и лите
ратуром код: Nemerkényi, Е. (2004) Latin classics in medieval Hungary:
eleventh century, Debrecen-Budapest: CEU Press, рp. 83-90. Што се би
ографије Светог Гелерта тиче, осим бројних дела на мађарском језику
видети: Canetti, L. (2000) Gerardo di Csanád, in: Dizionario Biografico
degli Italiani, Volume 53, 29. мај 2020. http://www.treccani.it/enciclopedia/
gerardo-di-csanad_%28Dizionario-Biografico%29/ са великим бројем би
блиографских јединица на светским језицима.
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односно самостан познат као Belafons. Током скоро три века
узбудљиве историје овог самостана могу се издвојити број
не занимљиве епизоде. Ова је опатија била надалеко позна
та по производњи квалитетног сремског вина које су чак и
извозили. Колико је ова опатија била богата сведочи да се
за њене приходе и положај њеног опата борио чак и чуве
ни кардинал Родриго Борџија, потоњи папа Александар VI.
Петроварадински опат је, по изворима, био довољно богат
и угледан да је могао да опреми читаву једну бандерију ко
ја је имала да се сукобљава са Турцима. Осим Борџије, у
исто време, за овај конвент се залагао посебно и велики ху
маниста и калочко-бачки надбискуп Петар Варади, о коме
ће нешто касније бити речи у контексту Бача. Ова опатија
уништена је турским освајањима у лето 1526. године, свега
месец дана пре мохачке катастрофе.2
Управо у време речене борбе чувеног Борџије и надбискупа
Петра Варадија датира и инвентар, односно попис добара у
власништву опатије Свете Марије на Петроварадину. Датује
се у 23. децембар 1495. године и носи назив Registrum factum
vicesima tertia die mensis Decembris super res et bona ecclesie
beaté Virginis Belefundatis Petriwaradiensis. Пописани су ли
тургијски предмети, затим разни објекти који се свакоднев
но користе, али и животне намирнице, стока, као и добра
неког утврђења Њаш, али и самог петроварадинског утвр
ђења. Занимљив је и помен сата који је послат на поправку
Фабијану у Пешту. Поред свега реченог, у овом занимљивом
инвентару налази се и помен књига. Нажалост, мало насло
ва се зна, и у питању су углавном добро познате књиге за
црквену употребу. Нити један примерак из ове библиотеке
није сачуван до данас, вероватно су уништене турским осва
јањем или неким каснијим походима и похарама остатака
овог некада угледног самостана.
Што се књижног фонда тиче, ево шта је евидентирано у
инвентару:
Item diversi et aliqua in voluminibus antiquissimi et invete
rati LXVIIII-укупно 69 различитих примерака књига. На
жалост нејасно је које су те старе књиге, вероватно дела
Светих Отаца, посебно утемељитеља цистерцитскога ре
да, као и неки антички аутори и наравно пре свега разна
2 О историји ове опатије упоредити: Hervay, L. F. (1984) Repertоrium hi
storicum Ordinis Cisterciensis in Hungаria, Roma: Editiones Cistercienses,
рр. 133-140; Takács, M. (1989) A bélakúti/péterváradi ciszterci monostor,
Újvidék: Forum, рр. 11-50; око борби за јурисдикцију над опатијом на
Петроварадину видети: Paulović, R (1953) Borba kalockog nadbiskupa
Petra Varadija za Petrovaradinsku tvrđavu, Zbornik Matice srpske, Serija
društvenih nauka 6, Novi Sad: Matica srpska, str. 88-111.

139

БОРИС СТОЈКОВСКИ
издања Библије и других црквених дела. Будући да је овај
запис дат сумарно, а да ниједна књига није сачувана, зна
се, дакле, само број основног књижног фонда.
Item cista cum aliquibus litteris instrumentalibus – поред
ових писама поменут је и оловни печат. Иако није ди
ректно везано за ову тему вреди поменути да је овај кон
вент, као уосталом и сви угледнији манастири у Угарској
у средњем веку, био место јавне вере. Самим тим, имао је
своју архиву у којој су се чували бројни документи.
Item missalia de pargameno VIII – осам мисала на пер
гаменту;
Item ewangelizarium I – један примерак еванђелистара;
Item epistolarium I – један епистолар (апостол, садржи
апостолске посланице које се читају на богослужењима);
Item mortirologium I – Правилно би требало martirologium,
мартиролог, књига са светитељима Римокатоличке цркве;
Item breviárium de papiro I – један примерак бревијара у
папиру.
Према овом попису и у самој цркви се налазило нешто
књига, наравно пре свега литургијске садржине. То су би
ли:
Item antiphonaria de pargameno V – пет антифонарија на
пергаменту;
Item gradualia in pargameno III – три градуала, такође на
пергаменту;
Item psalteria in pargameno III – три псалтира на пер
гаменту;
Item colectarium in pargameno I – Collectaneus/Colectarium
је такође врста црквене књиге која се користи при мисним
прославама. У Петроварадину је постојао један на перга
менту по овом попису;
Item lectionalia in pargameno II – Један примерак лекцио
нара на пергаменту.
Дакле, видљиво је да од књига за које се зна наслов, су све
посвећене свакодневној богослужбеној употреби. Нажа
лост, њихову лепоту, илуминације, повез и целокупан изглед
и садржај, остаће заувек непознати.3
3 Документ самог инвентара је објавио и описао: Rasztik, T. A Рéterváradi
apátság leltára 1495-ből. (Adalékok középkori ciszterci monostoraink anyagi
kultúrájához), in: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére, ed. Csukovits, E.
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На тлу данашње Војводине, у Бачкој и Срему, постојале су
још две библиотеке, од чијег књижног фонда постоје и да
нас неки остаци било рукописних, било штампаних књига.
Како је ово подручје доиста током целокупне своје истори
је било простор прожимања народа, држава и култура, то
је још интересантнија чињеница да су међу преостале две
библиотеке једна која је била при катедрали римокатолич
ке надбискупије у Бачу, док је друга била прва српска би
блиотека уз најстарији фрушкогорски манастир Крушедол.
Библиотека у Бачу везана је за свестрану ренесансну лич
ност надбискупа Петра Варадија, док су за Крушедол били
везани наследници и утемељивачи српске културе у Срему,
династија Бранковића. Хронолошки старија је библиоте
ка у Бачу, а будући да је мање познат, на почетку ће бити
неколико речи о помињаном надбискупу Варадију.
Петар Варади је рођен највероватније 50-их година XV сто
лећа, а и он и његова браћа Павле и Матија остварили су зна
чајне црквене и световне каријере, а породица је могуће би
ла племићког порекла, на шта упућује једна повеља из 1480.
године. Петар је детињство и младост провео у Великом
Bарадину, где је можда и рођен зато је вероватно имао пре
зиме Варади. Стасавао је уз тамошњег бискупа и угледног
барона и ренесансног интелектуалца Ивана Витеза и стицао
образовање у ондашњем значајном хуманистичком центру
Угарске. Када је Иван Витез 1465. године постао острогон
ски надбискуп повео је и тада већ каноника Петра са собом.
Захваљујући овим приходима и пребендама од каноника
та, као и свесрдној помоћи надбискуповој, Петар Варади је
отишао на студије у Болоњу где је студирао канонско право,
реторику и политику. По повратку са студија започела је ње
гова политичка и црквена каријера. Прво је постао секретар
краљевске канцеларије, вероватно око 1474. године, а затим
све до 1480. године је од краља добио низ поседа у четири
жупаније (барањској, вуковској, керешкој, шомођској), а од
папе низ црквених функција, поставши врло угледан, али и
богат. Постао је најпре препозит Ђулафехервара, као и опат
две врло богате и славне угарске опатије Сентјоб и Дуна
фелдвар. Врхунац његове црквене каријере уследио је пре
5. септембра 1480. године, јер од тада је Петар Варади иза
брани калочко-бачки надбискуп, а то је коначно потврдио
и папа Сикст IV 16. фебруара 1481. године. Непуних месец
дана касније послао му је и палиј, а две године касније и
(1998), Budapest: Magyar országos levéltár, pp. 197-216, нарочито стр.
204, 210, 215-216, где су пописани за ову тему битни предмети. Комен
тари и опис појединих врста литургијских књига у главном тексту су од
стране аутора овог прилога.
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кардиналски шешир. Успоном надбискупа Варадија и Бач
је постао значајно место, не само као конкатедрала њего
ве надбискупије, већ је Бач био готово стална резиденција
Петра Варадија. Обновљена је тврђава, те је Бач постао не
само духовни, него и културни центар, као и једно од среди
шта ренесансе у Угарској. Напоменимо да је Варади био и
у сукобу са краљем Матијом Корвином, чак и у заробљени
штву и након краљеве смрти је враћен на своју позицију. На
кон 1490. године организовао је и одбрану јужних граница
Угарске од Турака, а преминуо је 1502. године.4
Што се преосталих књига из његове библиотеке тиче, а то
је у фокусу нашег рада, у питању је следећих неколико на
слова који су сачувани или остали познати. Хронолошки
најстарија сачувана књига из библиотеке надбискупа Петра
Варадија јесу Писма Светог Хијеронима, односно Јерони
ма, у оригиналу Hieronymus, Epistolae, Pars I, ed. Johannes
Andreas, Romae, Pannartz, 1476; Pars II, Romae, Lauer, 1479.
У питању је, као што се назире из наслова, двотомно дело,
чији је први том штампан 1476. године од стране Арналда
Панарца (коме је ово било и последње дело које је штам
пао), а други три године доцније од сране Георгија Лауера,
оба штампара су деловала у Риму. На почетку првог тома
налази се и предговор још једног класичног аутора – Руфина
Аквилејског. Историја и место где се ова књига данас налази
су потпуно непознати. Ову књигу открио је Елемир Варју
1910. године у аукцијском каталогу куће Joseph Bayer &Co.
у Франкфурту, где је и насловна страна ове књиге прика
зана. На њој је Варадијев грб5, али је насликан и шешир,
због чега се сматра да је књига дошла у његово власништво
4 Од његових биографија и веома обимне литературе о овој личности
упућујемо на две најсвеобухватније, у којима је сабрана сва литература
и доступни извори, то је: Udvardу, J. (1991) A kalocsai érsekek életrajza
(1000–1526), Köln: Görres Gesellschaft, рр. 335-402; и у најновије време
његова најкомплетнија биографија: Véber, J. (2016) Két korszak határán,
Váradi Péter humanista főpap, kalocsai érsek pályaképe, Pécs-Budapest:
Krónosz kiadó-Magyar történelmi társulat, рр. 12-145; будући да су ова де
ла на мађарском језику, те нису доступна широј публици постоји кратак
биографски осврт на немачком: Csapodi-Gárdonyi, К. (1977) Die Reste
der Bibliothek eines ungarischen Humanisten, Peter Váradi, Gutenberg Ja
hrbuch, Bd. 52. Mainz: Gutenberg-Gesellschaft, р. 363, а у најновије време
и на српском језику: Стојковски, Б. Библиотека калочко-бачког надби
скупа Петра Варадија, Антика и савремени свет данас, зборник радова,
ур. Марицки Гађански, К. (2016), Београд: Друштво за античке студије
Србије, стр. 313-316.
5 Грб надбискупа Петра Варадија је плаво-сребрни штит, где се на гор
њем (плавом делу) налазе две златне звезде, а на доњем делу љиљан.
Изнад овог грба налази се надбискупски процесијски крст: Véber, J.
(2006) Váradi címer használatáról Turul 79, Budapest: Magyar Történelmi
Társulat, рр. 75-78.
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у време када је постао кардинал, мада има мишљења да је
шешир надбискупски и да у то време нису била утврђена
правила ношења самих шешира. Писма овог великог рим
ског писца и хришћанског светитеља била су веома попу
ларна у средњем веку, и хуманисти су их врло радо чита
ли, а сам Јероним је имао велики утицај на средњовековну
културу уопште, као и на цркву.6
Хронолошки следећа књига је инкунабула Theophylactus
[Pseudoathanasius]: Enarrationes in epistolas S. Pauli у Риму
1477. године код Хана. Данас се ово дело чува у Бодлеанској
библиотеци у Оксфорду, и на њој се налази грб надбискупа
Петра Варадија. Већ као што се да закључити из наслова,
у питању су коментари на посланице Светога апостола Па
вла са коментарима архиепископа Теофилакта Охридског
(1050–1107), а које се приписују Светом Атанасију. Овде је
у питању дакако латинско издање у преводу са грчког језика
од стране приора цркве Светог Балбина у Риму и библиоте
кара Христофора де Персоне.7
У библиотеци у Бачу било је похрањено и следеће значај
но средњовековно дело, штампано у Венецији код Јенсо
на 1479. године. У питању су Gregorius IX, Decretales cum
glossa Bernardi Parmensis, једно од најбитнијих дела (ком
пилација) из области канонског права у средњем веку, али
и у савременом периоду све до данас. У наслову споменути
папа Гргур IX је на овом положају био у периоду од 1227.
до 1241. године, изузетно је важан због оснивања инквизи
ције и ширења доминиканског и фрањевачког реда. За време
овог папе доминиканац Рајмунд од Пенјафорта је саставио
Liber decretalium extra Decretum vagantium или краће Liber
extra (vagantium), познато под именом Decretales која је за
вршена 1234. године. У овом спису је дефинисана централ
на улога папства у правном поретку Римокатоличке цркве и
представљају окончање обимног посла које је започео још
Грацијан средином XII века. Декрета има укупно 195, а од
носе се већином на кривично, процесно и грађанско канон
ско право. Ово дело садржи и одлуке бројних концила, као и
разноврсне папске декрете.8
6 Hoffmann, Е. (1992) Régi magyar bibliofilek, Hasonmás kiadás és újabb ada
tok szerkesztette Wehli, T. Budapest: МТА Мűvészettörténeti kutatóintézet,
рр. 131-134; Udvardу, J. нав. дело, р. 382; Csapodi-Gárdonyi, К. нав. дело,
рр. 365, 367; Véber, J. нав. дело, стр. 111.
7 Csapodi-Gárdonyi, K. нав. дело, стp. 367; Véber, J. нав. дело, стp. 117;
Стојковски, Б. нав. дело, стр. 317 са биографијом де Персоне.
8 О самом делу, његовом историјату и значају упоредити основне податке
код: Powell, J. M. (2002) Decretales, New Catholic Encyclopedia, Vol. 6,
Fri-Hoh. Detroit-New York: Gale, рр. 495-498 са додатном литературом. О
папи Гргуру IX видети: Bautz, F. W. Gregor IX Papst, Biographisch-Biblio
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Један примерак овог знаменитог дела припадао је и надби
скупу Петру Варадију о чему сведочи и његов грб који се ту
некада налазио на насловној страни овог рукописа, а који је
касније прецртан. Сама књига је настала у радионицама се
верноиталијанских мајстора у типично ренесансном стилу,
али су илуминације изгледа рађене у Будиму код истих мај
стора код којих је илустровано и чувено дело Бревијаријум
Доминика Калманчехија. На грбу се не налазе знаци над
бискупскога достојанства, што се доводи у везу са спором
који је око ове катедре имао Петар Варади са Јованом Ара
гонским, а који је готово истовремено желео да заузме ову
важну црквену функцију, због чега је одложено именовање
Варадија. Изгледа да је и илуминација ове књиге вршена
управо у време када се још није знало са пуном сигурношћу
да ли ће Петар Варади и постати надбискуп. Велика вред
ност је што се на овој књизи налази низ коментара Петра
Варадија, а један се посебно издваја. Наиме, крај записа који
говори о недостојном животу прелата, Петар Варади је до
писао свој коментар In Hungaria nostri episcopi quid merentur,
lege hic-У Угарској шта заслужују наши бискупи овде про
читај! Друга занимљивост јесте да је ова књига откривена
тек 1980. године, а чува се у збирци старих и ретких књига
Универзитетске библиотеке Лоранд Етвеш у Будимпешти.9
Две књиге из Варадијеве бачке библиотеке откривене су у
граду Клужу, у данашњој Румунији, од стране румунскомађарског историчара Жигмунда Јакоа 1958. године. Једна
представља коментаре на целу Библију и књига је штампана
1481. године у Нирнбергу од стране Антона Кобергера. Ау
тор ових коментара је фрањевац Никола де Лира и књига је
позната као Postilla односно Postilla super totam Bibliam. Ова
лепа књига је богато украшена са низом минијатура и илу
страција, као и пуно стилизованих иницијала. На овој књизи
налази се и добро пзнати лик краља Соломона, а постојало
је мишљење да је овај лик начињен по узору на надбиску
па Петра Варадија. Друга књига је позната Naturalis Histo
ria великог римског учењака Плинија Старијег, штампана у
Парми исте 1481. године, у штампарији код Портилија. Ово
је дело било украшено цвећем које је личило на љиљане који
су се налазили у грбу Петра Варадија. Ову књигу помињао

graphisches Kirchenlexikon, 2 еd. Bautz, F. W. (1990), Hamm: Bautz, cols.
рр. 317–320.
9 Књига се чува данас под сигнатуром Gregorius IX. papa Decretales, ELTE
Egyetemi Könyvtár, Inc. 65; Véber, J. нав. дело, стр. 112-115 са додатном
литературом; Стојковски, Б. нав. дело, стр. 318-319 са литературом.
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је и Филипо Бероалдо, код кога су се школовали штићеници
надбискупа Варадија.10
Наредна књига која је била у власништву Петра Варадија у
Бачу је латински превод Мојсијевог живота чији је аутор
један од највећих кападокијских светих отаца ране Цркве
Свети Григорије Ниски. Ово дело је посебно имало вели
ки углед у монашком свету у целој хришћанској васељени,
стога је било радо читано и међу римокатоличким редовни
цима. Аутор овог латинског превода је Георгије Трапезунт
ски, један од Византинаца што су још пре пада Цариграда
отишли у Италију. Он је прешао на римокатоличанство још
1426. године и постао угледни хуманиста, пријатељ итали
јанских ренесансних делатника, као и владара и папа. Овај
манускрипт је писан на пергаменту, полукурзивом, украшен
белим фирентинским украсима у облику плетених лоза, и
на њему се налази за нас изузетно важан датум Bachie XII.
october 1495, што сведочи да је књига доиста и била на тлу
данашње Војводине. Иако је написано знатно раније, тад је
пристигло у Бач вероватно. Књигу је открила Едита Хофман
у Болоњи, понајвише захваљујући Јозефу Фогелу, који се
доста бавио историјом угарских библиотека и оновремених
књига. 11
Свакако најпознатија и најдрагоценија књига из ове библи
отеке и једина која је у посед Петра Варадија дошла након
његовог пуштања на слободу јесте Missale secundum chorum
alme ecclesie Strigoniensis. Ова инкунабула се данас чува у
Државној Сечењијевој библиотеци у Будимпешти, на бу
димској тврђави. Овај мисал, односно литургикон настао
је за катедралу у Острогону, a Венецији га је речене 1498.
године штампао Ђовани Спајери, односно de Spira. У изра
ди овог мисала је учествовао и будимски библиотекар онога
времена Јован Пап. Missale Strigoniense Петра Варадија је
позлаћена књига, која садржи укупно 250 страна пергамента
писаних готицом. Што се њене садржине тиче, вреди поме
нути да се у њој налази и прослава само Светог Павла, коме
је и катедрала у Бачу била посвећена, а не како је уобичајено
и често заједничко мисно славље двојице апостола – Све
тих Петра и Павла. Белешке на самој инкунабули сведоче
10 Jakó, Zs. (1958) Váradi Péter könyvtárának töredéke Kolozsvárott, Magyar
könyvszemle, 74. évf. 5. foly. 4. sz., Budapest: MTA BTK Irodalomtudományi
Intézete-Országos Széchényi Könyvtár, рp. 345-350; Véber, J. нав. дело,
стр. 111.
11 Csapodi-Gárdonyi, К. нав. дело, стр. 367; Stojkovski, B. Egy bizánci
könyv a reneszánszi Bácson, in: A Magyar tudomány napja a Délvidéken,
еd. Szalma, J. (2011), Újvidék: Vajdasági magyar tudományos társaság,
pр. 259-267.

145

БОРИС СТОЈКОВСКИ
о одређеним специфичностима литургијског живота и одр
жавања миса у Бачу у односу на главну угарску цркву-кате
дралу у Острогону. Разне допуне и забелешке на маргинама
потичу из доба Петра Варадија, међу њима и запис о увође
њу каноника. Забелешка о безгрешном зачећу Богородице
вероватно је у вези са Варадијевим односима са фрањевци
ма конвентуалцима који су и боравили у фрањевачком само
стану у Бачу. Књига је украшена на 94. страни Христовом
сликом где благосиља, као и сликама Светог Јована Крсти
теља и Пресвете Богородице. На овом мисалу је изображен
и грб тадашњег Варадија, где два анђела придржавају штит
са звездама и љиљаном. Претпоставља се да је лично над
бискуп ово дело набавио за каптол у Бачу, можда као допуну
неком изгубљеном мисалу који је коришћен у Бачу пре пада
у заробљеништво Петра Варадија или неком другом који је
загубљен у време његовог првог боравка у Бачу.12
Насељавање Срба у Угарску трајало је у таласима још од
XIII века, али је свој замах добило у XV столећу, посебно
након пада Смедерева под Турке 1459. године. Потомци
деспота Ђурђа Бранковића тако су се нашли као поданици
угарске круне и угледни барони ове земље. Као најзначајни
ја задужбина деспотице Ангелине и деспота Ђорђа, односно
владике Максима Бранковића истиче се без сумње манастир
Крушедол. Као прави центар српске културе у Срему и целој
Угарској, овај манастир одликовала је и велика библиотека.
Према древним описима манастирске библиотеке у њој су
били похрањени и списи византијских историчара, те се
тако у Крушедолу чувао и примерак Хронике Георгија Ха
мартола, затим Хроника Јована Зонаре, потом и један пре
пис романа о Варлааму и Јоасафу, као и копија Палеје. Осим
ових историјских, књижевних и теолошких списа из Визан
тије, и један значајан правни споменик је нашао своје место
у овој првој српској библиотеци на тлу Угарске. У питању је
Синтагма Матије Властара, класично византијско правно
дело које је утицало чак и на Душанов законик.13
Међутим, османско харање и паљење ове светиње довели су
до тога да је данас сразмерно мало познато о књигама које су
припадале манастиру Крушедолу. Преостали примерци који
потичу из средњег века (али и каснијих епоха) су углавном
12 Missale Strigoniense, Venezia, 1498, Országos Széchényi könyvtár, Inc. 181,
250 f; Fraknói, V. (1888) Váradi Péter kalocsai érsek missaleja 1498-ból,
Magyar könyvszemle, 16. folyam, I-IV. Füzet, január-deczember Budapest:
Országos Széchényi Könyvtár, pp. 1-8; Csapodi-Gárdonyi, K. нав. дело,
стp. 365; Véber, J. нав. дело, стр. 112-115.
13 Медаковић, Д. Историографија фрушкогорских манастира, ур. Дави
дов, Д. (1989), Манастир Шишатовац, Београд: САНУ, стр. 23-24.
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добро познати у науци, иако би требало неке од тих књи
га наново поменути и дати понеки нови коментар. Најста
рија књига из библиотеке манастира Крушедола је рукопис
из 1350–1360. године који представља Тумачење заповести
Господњих. Сматра се да је македонске рецензије, али је у
науци сматран и делом писаним бугарском рецензијом, због
чега се сматрало да ју је владика Максим Бранковић донео
из Влашке. Постоји запис који сведочи да је рукопис био у
његовом поседу. Из 1375–1385. године потиче рукопис Про
поведи Светог Григорија Богослова, иначе писано у српској
рецензији. У њему је и надгробно слово Светога Григорија
Богослова Светом Василију Великом, затим беседа о Све
том Атанасију, али и беседе на Духове (Педесетницу), о Ма
кавејима и друге.14
Псалтир са последовањем из 1440–1450. године, као и
Апостол са тумачењем из 1445–1455. године су још две
српске рукописне књиге писане на папиру, а чији записи
сведоче да су биле у поседу владике Максима Бранковића.
Из 1450–1460. године, пак, је занимљива рукописна књи
га, Тумачење Светога Јеванђеља по Матеју Светог Јована
Златоустога. Ова вредна књига је, на основу записа, припа
дала манастиру Куртеа де Арђеш у Влашкој, а 1519. године
ју је откупио и поклонио реченом манастиру војвода Њагоје
Басараб. Потом је доспела у Крушедол, а прво је припадао
деспоту Стефану Бранковићу, потом деспотици Ангелини и
коначно деспоту Ђорђу, односно владици Максиму. И овај
манускрипт је српске редакције.15
Један зборник у коме се налази Житије Светог Јована Зла
тоустог, као и још неколико списа потиче из 1458. године.
Веома је интересантан јер је настао у Смедереву, послед
њој престоници средњовековне Србије. Написао га је Сте
фан доместик за деспота Лазара Бранковића. Овај зборник
био је познат и тако великим научницима какви су Франц
Миклошич и Стојан Новаковић. Највећи део зборника за
узима речено житије Светог Јована Златоустог од Георгија
из Александрије. Остатак овог зборника чине махом разне
беседе овог цариградског црквеног оца и писца, али и неке
беседе Светог Јефрема Сирина, Атанасија Синајског, житије
Свете Марије Египћанке, те житије Светог Великомученика
Евстатија. Две речене беседе и два поменута житија налазе

14 Петковић, С. (1914) Опис рукописа манастира Крушедола, Сремски
Карловци: Српска манастирска штампарија, стр. 94-96; Томин, С. (2007)
Владика Максим Бранковић, Нови Сад: Платонеум, стр. 63-65. са додат
ном литературом која прати сваки опис појединих рукописа.
15 Томин, С. нав. дело, стр. 65-68.
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се између разних беседа Јована Златоустог, тако да су дела
поређана без неког конкретног реда.16
Сачувано је и једно Четворојеванђеље из 1490–1500. године,
писано на папиру у молдавској редакцији. Раније су поједи
ни истраживачи наводили да је рукопис бугарске редакције,
али Светлана Томин у најрецентнијем делу посвећеном вла
дици Максиму, па и његовим књигама изнела став да је у
питању молдавска редакција рукописа.17 Посебно интересо
вање побуђује рукопис који се датује у 1495–1505. годину. У
питању је зборник са службама и житијима руским светите
љима. У историографији није много посвећено пажње самој
садржини, те овом приликом се даје нешто детаљнији садр
жај овог интересантног рукописа. Писало га је више руку,
а у њему су житија и службе Светом Сергију, затим спомен
Светих мученика Тимотеја и Мавра, као и Успење Теодора
печерског. У овом зборнику је и житије Светом Антонију
Печерском, оснивачу овог значајног манастира у Кијеву.
Свети Аврамије Смоленски, игуман, познат и проповедник
покајања и Страшног суда је такође наведен у зборнику жи
тија и служби руским светитељима, а записана су и житија
кијевског кнеза Владимира, који је покрстио Русе, као и жи
тија првих руских светитеља Бориса и Гљеба. Још неколи
ко записа о овим првим руским мученицима постоје у овом
зборнику, као и њихова чуда, какво је исцељење хромог и
слепог примера ради. И Света Ефросинија полоцка, у све
товном животу кнегиња Предислава, жена кнеза Георгија
Всеславича, нашла је своје место у овом манускрипту који
је до данас сачуван.18
Ову рукописну књигу би можда требало посматрати и као
један одблесак живих културних и духовних веза Русије и
руских земаља са Бранковићима. Добро је познат дар деспо
тице Ангелине Бранковић руском великом кнезу Василију
Ивановичу, када му је послала део коњичке опреме деспота
Јована Бранковића. Деспотица је 1509. године у писму мо
лила и великог кнеза да буде ктитор и помогне јој да подигне
цркву Светог Јована Златоустог где би пренела мошти мужа
и сина. Истовремено, замолила је рускога владара да буде
ктитор и манастира Светог Пантелејмона на Светој Гори.
Поменути велики кнез московски заиста је послао помоћ и

16 Петковић, С. нав. дело, стр. 151-154; Томин, С. нав. дело, стр. 68-69.
17 Томин, С. нав. дело, стр. 69.
18 Петковић, С. нав. дело, стр. 25-27; Томин, С. нав. дело, стр. 70 са
литературом.
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деспотици, али и манастиру на Атосу, као и београдском ми
трополиту Теофану и Кучајском манастиру.19
По лепоти се издваја хронолошки најмлађи, али без сумње
врло посебан рукопис који је 1514. године преписао монах
Панкратије. Књига има велики број изузетно раскошних
и лепих илуминација. У питању је у науци добро познато
Четворојеванђеље владике Максима, које је украсио Петар
Смедеревац раскошним оковом од сребра са позлатом 1540.
или 1543. године. Ово Четворојеванђеље је оковано по же
љи игумана манастира Благовештења Пресвете Богородице
Крушедола који се звао Силвестер. Петар Смедеревац, са
знаје се, у то време деловао је и живео у Бечкереку где је и
сачинио овај оков.20 Све сачуване књиге из негдашње библи
отеке владике Максима Бранковића данас се чувају у Музеју
Српске православне цркве у Београду.
Осим Крушедола, у Срему, где су Срби готово апсолутно ве
ћинско становништво крајем средњег века вреди поменути
Сланкамен. Иако нема никаквих доказа да је овде била би
блиотека, постоји неколико књига које су управо овде пре
писане, све су црквене садржине и све су везане за овај град
који је био деспотски посед. Познато је Четворојеванђеље из
1490. године које је преписао Јелисеј из Каменца Подолског,
из данашње Украјине, простора који је тада био у ПољскоЛитванској држави, те је могуће да је аутор, као Рус, дошао
у Срем и ту преписао ову књигу. Посебно је занимљив по
мен да је поменути Јелисеј књигу преписао у дому рибара
Петра. Андрија Русин из Сјанока у Галицији преписао је у
Сланкамену а приложио потом Хиландару 1513. године је
дан Апостол са тумачењем. Сама књига преписана је же
љом попа Ђурђа пароха у Сланкамену. Судбина обојице је
очигледно била одређена тешким положајем православне
цркве у Пољској, односно некадашњој Галичко-волинској
кнежевини. Могуће је да су уточиште нашли на пропутова
њу ка Светој Гори, а можда су се и задржали у Сланкамену.21
Још једно Четворојеванђеље преписао је 1501. године поп
19 Dinić-Knežević, D. (1975) Sremski Brankovići, Istraživanja 4, Novi Sad:
Filozofski fakultet, str. 39-40; Бошков, М. (1999) О симболици дара де
спотице Ангелине великом кнезу Василију Ивановичу, В честь Милы
Стойнич-Мили Стојнић у част, Београд: Славистичко друштво Србије,
стр. 69-86.
20 Томин, С. нав. дело, стр. 70-71.
21 Видети детаљније о овим везама најновију студију: Харди, Ђ. (2019)
Средњовековни Срем као географско и цивилизацијско одредиште ру
ских монаха и духовника, Православно монаштво. Тематски зборник
посвећен архимандриту Дионисију (Пантелићу), духовнику манастира
Светог Стефана у Липовцу, поводом седам деценија његове монашке
службе, Ниш: Центар за црквене студије, стр. 146-150.

149

БОРИС СТОЈКОВСКИ
Георгије за цркву Светог Николе у Сланкамену. Он је био
син презвитера Радоње и мајке Радосаве и потицао је из Ср
бије, из места Витезово.22 Још су његови родитељи дошли
у Срем, и он је у Сланкамену преписао ову књигу. Данас
се чува у манастиру Пиви. Један Апостол је 1514. године
преписао такође у Сланкамену грешни дијакон (ђакон) Бо
жа, и помиње у запису и устанак Ђерђа Доже, као и победу
ердељског војводе (Јована Запоље) над устаницима.23
На концу, када је Сланкамен у питању, не треба заборавити
да је народна традиција ктитора ове цркве нашла у деспоту
Вуку Гргуревићу Бранковићу, познатом Змају Огњеном Ву
ку. Иако никада није поседовао Сланкамен, могућност да је
уистину био ктитор у рукописним књигама поменутог хра
ма Светог Николе у овом граду, који је изгледа био средиште
културног и духовног живота, није одрицала Душанка Ди
нић-Кнежевић у нашој историографији.24 Самим тим, може
се претпоставити да је при овом храму постојала и библио
тека, будући да су све познате књиге црквене садржине, да
су им аутори, преписивачи или поручиоци црквена лица, те
да је ова црква, као наводна деспотска задужбина, уживала
известан углед.
На крају, из овога се јасно види да је тло данашње Војводине
и током средњег века било културно и цивилизацијско рас
кршће. Библиотеке на њеном тлу, као и њихови сопственици
су и током средњовековног раздобља уживали велики углед,
било да се радило о римокатоличким самостанима или пак
о српским православним храмовима и њиховим ктиторима.
Личности великог формата, попут Петра Варадија или де
спотске породице Бранковић, оставили су неизбрисив траг
и у историји библиотекарства и старе књиге на подручју
данашње Војводине.
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MEDIEVAL LIBRARIES IN
PRESENT-DAY VOJVODINA
Abstract
Throughout history, the region of present-day northern Serbian province
of Vojvodina has been a crossroads of cultures and civilizations. In this
context, one can observe the history of medieval libraries. In this period
of time, some sources have documented the existence of a library in a
very famous and rich Cistercian monastery in Petrovaradin. This was
one of the most prominent convents in medieval Hungary and even
Rodrigo Borgia was trying to obtain the incomes of this abbey by
becoming its governor. There is an inventory of this monastery dating
back to 1495 where many liturgical books are listed. The city and the
fortress of Bač were a centre of renaissance in the medieval Southern
Hungary, thanks to the work of the archbishop Peter Varadi. What has
remained of his library shows that he has read classical Greek and
Roman authors, patristic texts, Byzantine writers and so on. Finally, in
the monastery of Krušedol, built in 1508, the Serbs who fled to Hungary
had their first large-scale cultural and spiritual centre, with a vast library
from which several valuable manuscripts have survived.
Key words: libraries, Hungary, Petrovaradin, Krušedol, Bač, Middle
Ages
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ПРЕВОДИЛАЧКА ДЕЛАТНОСТ
РУМУНА СА ПРОСТОРА
ДАНАШЊЕ ВОЈВОДИНЕ
У 19. И У ПРВИМ
ДЕЦЕНИЈАМА 20. ВЕКА
Сажетак: У раду су приказани аспекти преводилаштва код Ру
муна на просторима данашње Војводине (Банат) током 19. и у
првим деценијама 20. века, до Другог светског рата. Преводилач
ка делатност у администрацији, образовању, верским пословима,
а првенствено у публицистици и књижевности, играла је важну
улогу у мултикултурном друштву Баната, у коме су се сусретали
разни језици, разне културе, обичаји, верописповести, али је то
друштво функционисало на принципима који су омогућавали међу
собно уважавање и сарадњу свих оних који су живели у њему, без
обзира на различитости. Први преводи на румунски језик, пре све
га са немачког и српског језика, појавили су се у 18. веку, за потре
бе државне администрације, образовања или црквених послова, а
добили су на квалитету и разноврсности захваљујући делатности
првих врхунских румунских интелектуалаца из периода касног про
светитељства, У међуратном периоду, преводилачка делатност
добија нове садржаје у смислу што значај добијају преводи на и са
српског језика.
Кључне речи: просветитељство, књижевност, превођење,
Банат
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Од када постоји писана реч, постојала је и потреба за пре
вођењем разних текстова на разне језике, пре свега из прак
тичних разлога, једноставно како би одређене информације
допирале до што већег броја људи и биле разумљиве широ
ком кругу грађана. Дијапазон дела која су се преводила је
заиста огроман: од саопштења, закона, прописа, пропаганд
них текстова, до верских текстова, књижевних и научних
дела итд.
Преводилачки рад Румуна са простора Баната почео је кра
јем 18. века, у почетку скромно и највећим делом за потребе
државне и црквене администрације, да би се током 19. века
већ појавили први преводи значајнијих дела књижевности, а
аутори тих превода биле знамените личности румунске кул
туре тог доба, познати како у нашим крајевима, тако и на
ширем простору историјског Баната, а и шире.
У целом овом периоду преводило се углавном са немачког
и мађарског језика на румунски, али су се већ појавили и
преводи са српског језика, којих је, како је време одмицало,
било све више.
Банат је одувек представљао мултикултурну средину, у којој
су се преплитали разни културни утицаји, конфесије, иден
титети и језици. Упркос чињеници што је Хабзбуршка мо
нархија, претворена 1867. године Нагодбом у Аустроугар
ску монархију, представљала средину у којој није постојала
фактичка национална равноправност, вишејезичност је оду
век била каратеристика овог поднебља. Међусобна комуни
кација њених грађана се увек одвијала на више језика, како у
усменој, тако и у писменој форми. Због тога је и превођење
представљало сасвим природну ствар, што је омогућило да
што већи број грађана дође до одређених информација, што
је било у интересу свих. Преводиле су се, рецимо, рекламе
у новинама, плакати и позивнице за културне манифеста
ције, разне објаве, чланци, књижевна дела, закони, правила
културних и привредних удружења итд.
Аустријски Устав из 1849. године је, на пример, био обја
вљен на више језика, између осталих и на румунском језику.
Један примерак тог устава на румунском језику се чува у
Историјском архиву у Панчеву, као доказ да су таква акта
стизала и у најудаљеније крајеве румунског етничког про
стора1. У мешовитим насељима у којима су Румуни живе
ли заједно са Србима, Немцима или Мађарима, пре свега
у градским срединама, плакати и позивнице за културне
1 Историјски Архив у Панчеву, Фонд Окружни одбор 1848–1849,
бр. 1511.
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манифестације, концерте, игранке, штампани су на два или
више језика. Наводимо врло интересантан случај четво
ројезичне позивнице за концерт у организацији румунске
омладине из Панчева, који је одржан 14/26. новембра 1899.
у просторијама хотела Тромпетер у Панчеву. Позивница
има идентичан текст на румунском, мађарском, немачком и
српском језику2 и представља очигледан пример неговања
вишејезичности и мултикултурализма у банатском друштву
19. века.

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

Слично је и са позивницом за свечаности поводом осве
штања црквених звона румунске православне цркве у Вр
шцу, која је штампана на три језика: румунском, српском
и немачком, а догађај се одиграо 2. новембра 1924. године,
у периоду када су цркве широм Баната обнављале свој ин
вентар, пре свега куповином црквених звона, као последица
одузимања истих од стране аустроугарских војних власти за
време Првог светског рата, када је услед несташице метала
аустроугарска војска одлучила да одузме црквена звона из
већине цркава широм државе, како би их користила у војне
сврхе. Интересантан је и двојезични српско-румунски би
оскопски плакат, који позива публику на биоскопску пред
ставу Краљ краљева, Владимировац, Тон Кино Барбеш, 16–
19. јун 1940 (Regele regilor, Vladimirovac, Ton Kino Barbeș,
16–19 iunie 1940).

Слика 2 Двојезични биоскопски плакат (1940)
(приватна збирка Мирче Марана, Владимировац)
2 Архива румунске црквене општине у Владимировцу, Invitare pentru
concert, 1899.
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Помињемо и случај штампања једног листа на више јези
ка, а то је Пријатељ торонталског народа (Amicul poporului
din Torontal, на румунском језику), који је излазио 1899. го
дине на мађарском, немачком, српском, румунском и словач
ком језику. Ради се о публикацији за земљораднике, у којој
се промовише економија, а на румунском језику су изашла
укупно три броја, у периоду март-новембар 1899. године.
Уредништво публикације се налазило у Великом Бечкере
ку (Зрењанин), а одговорни уредник издања на румунском
језику је био Андреј Мартон (Andrei Marton), док је глав
ни сарадник био Јакоб Рацију (Iacob Rațiu)3. Из првог бро
ја сазнајемо да је „циљ овог листа да на једноставан начин
служимо народу једним добрим штивом. Овај лист ће се
посебно бавити економијом, али ће се поред тога бавити и
књижевношћу и свуда ћемо делити ствари које имају за циљ
оплемењивање душе сељачког народа”4.
Правила румунских штедионица, такозваних завода за кре
дит и штедњу, такође су најчешће штампана на два језика,
на румунском и мађарском (у периоду аустроугарског дуа
лизма), као и позиви за годишње скупштине ових завода.
Тако су правила кредитно-новчаног завода Стеауа (Steaua)
из Владимировца (Петре у то време) објављена у штампа
рији Прогресул (Progresul) у Оравици 1916. године на ру
мунском5 и мађарском6 језику, на 16 страна, као две посебне
брошуре, али са потпуно идентичним садржајем. Штедне
књижице су такође вишејезичне. Штедна књижица завода
Стеауа је тројезична, на румунском, мађарском и немач
ком језику7. Слично је и са правилима културних удруже
ња и са многим другим актима. Преводе свих тих тексто
ва вршили су најчешће људи који су имали директну везу
са самим текстом, а у случајевима званичних докумената,
професионални преводиоци.
Главни центар православне духовности, седиште епископи
је, био је Вршац, где су владикама били потребни преводи
оци за румунски језик, имајући у виду чињеницу да су се
све до 1865. године румунски православни верници нала
зили у саставу Карловачке митрополије, и наравно вршачке
3 Roșu, C. (1998) Lexiconul jurnalisticii românești din Iugoslavia, Panciova:
Editura Libertatea, р. 51.
4 Аноним (март 1899) Amicul poporului din Torontal, р. 1.
5 Statutele Institutului de Economii și Credit „Steaua”, societate pe acții în
Petre, Progresul, Oravița, 1916.
6 Alapszabályai „Steaua”, Takarék és hitelintézet, Részvénytársaságnak, Petre,
Oravicza, 1916.
7 Libel de depunere de la „Steaua”, institut de economii și credit societate pe
acții în Roman-Petre.
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епархије у њеном саставу. Због тога, како би владика и дру
ги представници црквене хијерархије могли да комуници
рају са верницима Румунима, да им саопштавају одлуке, да
им упућују благослове итд. на њиховом матерњем језику,
било је потребно да се ти текстови преведу и на румунски
језик, те су у ту сврху у владичанском двору били ангажо
вани кадрови који би преводили све што је потребно и на
румунски језик.

Слика 3 Тројезична штедна књижица Кредитно-новчаног завода
Стеауа (Steaua) из Владимировца
(приватна збирка Мирче Марана, Владимировац)

Међу тим лицима која су преводила црквена акта на ру
мунски језик био је и познати румунски просветитељ Паул
Јорговић (Paul Iorgovici), врсни интелектуалац, истакнути
представник касног просветитељства међу банатским Руму
нима. Рођен је 1764. у Варадији (Vărădia) код Вршца (данас
у Румунији, на самој граници са Србијом), у свештеничкој
породици. И отац и браћа су му били свештеници. Основ
ну школу завршава у Вршцу, гимназију у Сегедину а затим
студира филозофију у Пожуну и право у Пешти, тако да већ
у 23 години стиче звање јавног бележника. Године 1787. од
лази у Беч, где наставља да студира право и стиче знање
да се бави адвокатуром, а већ следеће године напушта Беч
и одлази у Рим, где истражује по библиотекама Ватикана,
учи италијански језик и проналази важна документа значај
на за историју Румуна. Из Рима одлази у Париз, где постаје
сведок важних догађаја за време Француске револуције, а
између осталог присуствује и погубљењу француског краља
Луја XVI. У Паризу се сусреће са просветитељским идеја
ма и са делима француских енциклопедиста, истражује по
библиотекама и учи француски језик, а све ће то значајно
утицати на усвајање просветитељске идеологије са којом ће
се касније вратити у завичај.
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Након две или три године проведене у Паризу, 1793. одлази
у Лондон, где наставља своје усавршавање, сусретавши се
са енглеском културом и са педагошким идејама које су биле
присутне у тамошњем школском систему. Након 11 месе
ци проведених у Енглеској, враћа се преко Немачке у Беч,
где заузима неке чиновничке функције у царским службама,
али ради и на организовању румунске интелигенције која је
живела у аустријској престоници и покушава, истина безу
спешно, да покрене једне румунске новине, да би се 1796,
на позив вршачког владике Јосифа Јовановића Шакабенте,
вратио у родни крај, у Вршац, на положај епархијског кон
зисторијалног адвоката, а 1802. је био изабран и у Веће вр
шачког магистрата8.

Слика 4 Паул Јорговић (1764–1808), румунски просветитељ,
писац и преводилац (Извор: http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/
Fi%C8%99ier:Paul_Iorgovici_Brancoveanu.jpg )

У овом периоду, у којем се најзад усталио у свом родном
граду, настаје његово капитално дело Запажања о румун
ском језику (Observații de limbă rumânească), објављено у
Будиму 1799, једно од најзначајнијих дела румунске просве
титељске мисли. У Вршцу је написао и своја остала дела,
која су међутим остала у рукопису и највероватније униште
на у једном немилом догађају. Наиме, Јорговић је од стра
не власти био оптужен да шири револуционарне идеје и да
врши агитацију међу Румунима, а наводно су такве идеје
биле присутне и у његовој књизи Запажања о румунском
језику, те је он бачен у затвор, а цела библиотека, заједно
са рукописима његових необјављених књига, конфискована
и уништена. После неколико недеља је пуштен из затвора,
услед недостатка доказа, али се у Вршцу осећао прогоње
ним и привремено је напустио град прешавши у Темишвар,
8 Medoia, I. (2008) Paul Iorgovici. Învățat și patriot bănățean, Timișoara:
Editura Eurostampa, стр. 41.
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где је радио као приватни адвокат и васпитач деце богатих
породица. Године 1805. се враћа у Вршац на радно место
професора латинског језика у Граматикалној школи, а исто
времено се посвећује и обнављању рукописа Речника на че
тири језика, несталог приликом његовог хапшења, који оста
је недовршен, зато што је Јорговић изненада умро 21. марта
1808. из још неутврђених разлога, у 44 години живота9. Паул
Јорговић се помиње у Милекеровој (Milleker) Повесници ме
ђу знаменитим грађанима из прошлости Вршца10.
Помињемо га у овом раду о првим румунским преводиоци
ма у Банату зато што је, између осталог, он у ствари пио
нир преводилачког рада међу Румунима са ових простора.
Наиме, још 1794, док је боравио у Бечу, објавио је Исто
ријско-ќњижевни календар за славено-српски и румунски
народ, у коме је, између осталог, објавио превод једне фран
цуске моралистичке приче11. Тих година је неуморно радио
на превођењу аката о историји Румуна које је пронашао у
Риму и у другим градовима у којима је боравио12, а сам рад
на четворојезичном речнику (румунско-латинско-немачкофранцуски) такође представља значајан допринос прево
дилачком напорима тадашњих румунских интелектуалаца,
међу којима је Јорговић играо посебну улогу и по томе што
је течнo говорио чак осам језика. Пошто је прва верзија реч
ника наводно изгубљена, као што смо већ нагласили, он је
неколико година касније почео да ради на другој верзији,
али је услед смрти није завршио, па је рад на његовој фи
нализацији наставио његов братанац Јосиф Јорговић (Iosif
Iorgovici)13, који је у време док је био ђак у Вршцу становао
код свог стрица и био упознат са његовим радом. Јосиф Јор
говић (1792–1820) је касније радио као професор у Арадској
Препарандији и био један од најугледнијих румунских про
светних радника свог времена. Студирао је у Пешти, где је
докторирао филозофију, у Араду је предавао математику и
географију, а аутор је и неколико школских уџбеника из тих
предмета14.
Интересантно је да постоје мишљења да су рукописи Паула
Јорговића који су наводно уништени приликом његовог
9 Исто, стр. 46.
10 Милекер, С. (1886) Повесница слободне краљеве вароши Вршца, 2,
Панчево, стр. 295.
11 Medoia, I. нав. дело, стр. 50.
12 Исто, стр. 41.
13 Cosma jr, А. (1933) Bănățeni de altădată, vol. I, Timișoara: Tipografia
Unirea română, стр. 18.
14 Ilica, A., (2012) Istoricul Preparandiei din Arad, Cluj-Napoca: Casa Cărții
de Știință, стр. 323.
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хапшења, ипак сачувани делимично или у потпуности и да
се наводно налазе у архиви вршачког владичанства (данас
Епархије Банатске)15, у Владичанском двору. Истражива
њем ове научне мистерије би се могла решити та недоумица,
што би свакако представљао значајан допринос проучавању
румунског просветитељства у Банату.
Међу првим румунским преводиоцима са наших просто
ра налази се и Софроније Ивачковић (Sofronie Ivacicovici)
(1793-1861), рођен у Делиблату. Софроније Ивачковић је
старији син свештеника Андреја Ивачковића (Ивашку), по
реклом из Горује (Goruia, данас у Румунији, жупанија Ка
раш-Северин). Најзначајнији представник ове породице
био је Софронијев брат Прокопије (Петар) Ивачковић (Pro
copiu Ivacicovici), значајан по томе што је, редом, обављао
функције арадског епископа, затим митрополита православ
них Румуна у Трансилванији и Банату, са седиштем у Си
биу, функцију коју је преузео после смрти Андреја Шагуне
(Andrei Șaguna), и најзад, српског патријарха, са седиштем у
Сремским Карловцима.
Софроније Ивачковић је студирао на Богословији у Срем
ским Карловцима, а затим је у првом делу своје каријере
радио као просветни радник. Године 1815. постављен је за
пароха у Вршцу. Неколико година је радио као професор
на клирикалним течајевима у Вршцу, где је предавао на ру
мунском језику. Говорио је пет језика: румунски, српски,
латински, немачки и мађарски.
Када је 1822. основано Српско-румунско клирикално учи
лиште у Вршцу, Софроније Ивачковић је почео да ради као
професор у одељењима на румунском наставном језику, где
је предавао неколико предмета. Истовремено је радио и као
преводилац за румунски језик у вршачкој епархијској кон
зисторији и у томе лежи његов значај за нашу тему. Године
1829. је био постављен за варадијског проту, а 1847. за про
топрезвитера Паланке, са седиштем у Белој Цркви. У овом
јужнобанатском граду, Ивачковић обавља богослужење и
на српском и на румунском језику. Причало се да је најпо
знатији црквени беседник свог времена. Његова богата би
блиотека је била састављена од књижевних и филозофских
дела, као и од збирки проповеди и беседа, које су му остале
у рукопису16.
15 Miloia, I. нав. дело, стр. 50.
16 Măran, M. (2013) Primii profesori care au ținut cursuri în limba română
la Vârșeț, in: Instruirea învățătorilor și a educatorilor în limba română la
Vârșeț, ediția a II-a, Vârșeț: Școala de Studii Înalte de Specialitate pentru
Educatori „Mihailo Palov”, стр. 16.
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Истицао се и као преводилац књижевних дела и ту ћемо спо
менути неколико његових доприноса. Под покровитељством
патријарха Јосифа Рајачића, објављен је 1851. Ивачковићев
превод на српски језик Путовања младог Анархасиса, ауто
ра Жан Жак Бартелемија (Jean-Jacques Barthelemy), у седам
томова. У рукопису су му остали бројни преводи на српски
језик Сенекиних писама, као и други радови.
Ерудита, професор, свештеник и преводилац Софроније
Ивачковић је умро 21. децембра 1861. у Белој Цркви.
Преводилачки рад Константина Дијаконовића Логе
(Constantin Diaconovici Loga) је био скроман, али је ипак
имао своје место пре свега у области педагогије. Лога је био
познати румунски педагошки радник и просветитељ из прве
половине 19. века који је део свог радног века провео у на
шим крајевима, конкретно у Белој Цркви. Рођен у Карансе
бешу 1770, Лога је похађао гимназију у Лугожу и Сремским
Карловцима, а на Универзитету у Пешти је завршио право,
где је на почетку каријере радио у градском магистрату као
преводилац17. Највећи део каријере се бавио педагошким ра
дом. Био је међу првим професорима који су предавали у ру
мунској Препарандији у Араду, у периоду 1812–183118, као
професор за румунску и српску граматику и стил, а 1817.
је завршио превод српског Буквара на румунски језик19. Од
1831. ради као директор националних школа у Румунскобанатској регименти, у ком својству је у Карансебешу осно
вао препарандијски курс од по 6 месеци, од којих је зимски
одржавао у Карансебешу, а летњи у Белој Цркви. У овом
граду је боравио по пола године у периоду 1836–1850. Ту
је написао своја најзначајнија дела из области педагогије, а
превео је на румунски језик две црквене књиге: Октоих са
Типиком и Тумачење јеванђеља за празнике. Велики румун
ски просветитељ, педагог и преводилац Константин Дијако
новић Лога умро је 1850. у Карансебешу.
У другој половини 19. века, превођење разних текстова,
било да се ради о документима, новинским чланцима, бро
шурама или књигама, добија на значају, као последица ши
рења либерализма, појаве разноврснијих облика писаног
изражавања, како у књижевности, тако и у публицистици,
науци, образовању, правним пословима итд. Међу Румуни
ма у Банату у последњим деценијама 19. века, у периоду
17 Roșu, C. (2004) Perdonalități românești din Voivodina, Panciova: Libertatea,
стр. 70.
18 Diac onovich, С. (1900) Enciclopedia română, Tomul al doilea, Sibiu,
стр. 149.
19 Ilica, A. нав. дело, стр. 99.
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аустроугарског дуализма, нема пуно значајнијих имена ни
ти преводилачких подухвата вредних посебне пажње, али
ипак то не значи да није било појединих активности и у том
смислу.
Прва брошура на румунском језику која је објављена у Пан
чеву, представља у ствари један превод. Ради се о књизи
Јохана Болеа (Johann Bolle), директора царско-краљевске
аграрне станице из Герца, под насловом Приручник за га
јење свилене бубе, коју је са немачког превео на румунски
језик Трифон Милитариу (Trifon Militariu), капелан у Ба
натском Новом Селу. Ова брошура на 25 страна објављена
је 1884. године у штампарији Карла Витигшлагера у Пан
чеву20, и представља прву књигу штампану на румунском
језику на просторима данашње Војводине21.
Трифон Милитариу, рођен у Петровом Селу (данас Влади
мировац) 1850. године, син свештеника Павела Милитариуа
(Pavel Militariu) који је из Петровог Села прешао као парох у
Банатско Ново Село, био је веома начитан и теолошки ком
петентан свештеник. Стипендиста фондације Андреја Мо
чонија (Andrei Mocoin i), током студентских година био је
библиотекар Читалачког друштва богословске омладине из
Карансебеша (1872). Као капелан у Банатском Новом Селу,
он је објавио више чланака и фељтона у савременој штампи
на румунском језику. Румунско јавно мњење у дуалистичкој
монархији било је изненађено 1875. године, када је Мили
тариу, у прилично обимном чланку, напао на врло храбар
начин, могло би се рећи чак и оштро, Винћенција Бабеша
(Vincențiu Babeș), уредника будимпештанске Албине (Al
bina), најугледније публикације која је у то време излазила
на просторима Аустроугарске монархије и познатог поли
тичког лидера Румуна на просторима те државе. Редакција
је, заузврат, изненађена смелошћу и ставом капелана, пре
дочила читаоцима лик и многе друге детаље са почетка све
штеничке каријере младог капелана Милитариуа, у чланку
под насловом Ко је тај Милитариу?!22
Контроверзна личност, увек спреман на сукоб са људи
ма око себе, без „длаке на језику”, Трифон Милитариу је
20 Măran, M., Baba, I. and Mic, V. (2014) Românii din Panciova 1733–2013,
Zrenian in: Editura ICRV, стр. 49.
21 Наслов ове књижице гласи: Îndreptăriu pentru prăsirea raţională a omidei
de matasă, compusă de Ioane Bolle, Directorul statiunei de încercare pentru
mata-saritu şi viieritu în Görz. Tradusu d’in limba germana de Trifon Pavel
Militariu Capelanu gr. or. românu în Satulu-nou, Rövid útmutatás selyem
hernyó okszerü tenyésztésére. Román kiadás. Panciova (Tiparitu la Carolu
Vitig-şlager), 1884.
22 Аноним (1875, бр. 39) Cine este acel Militariu!?, Albina, стр. 4.
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очигледно допринео избијању сукоба унутар тек основане
(1872) румунске православне парохије у Банатском Новом
Селу и ширењу назаренског покрета у овом месту, а и међу
Румунима уопште. Након смрти свог оца Павела, постављен
је 1890. године за пароха у Банатском Новом Селу, али је
1894. умро од туберкулозе у 44. години живота23.
Баш у истом контексту, у вези са ширењем назаренског по
крета у Банату, долази и први превод Нове Харфе Сиона
(Noua Harfă a Sionului) на румунски језик, дело земљорад
ника из Банатског Новог Села Јоана Балножана (Ioan Balno
jan), који је истовремено био и један од главних проповед
ника назаренских идеја како у Банатском Новом Селу, тако
и у другим местима са румунским становништвом, па чак и
код других народа. Назаренство се код Румуна јавља по пр
ви пут око 1872, од кад датирају најстарији подаци о њима,
а из овог места се великом брзином шири на цео румунски
простор. Важну улогу у овом процесу имао је баш поменути
Јоан Балножан. Како нас обавештава Владимир Димитрије
вић, конзисторијални секретар у вршачкој епархији Српске
Православне Цркве у својој књизи посвећеној назаренима24,
која је иначе преведена и на румунски језик, у преводу Јо
сифа Балана (Iosif Bălan) и објављена 1903. у Карансебешу,
поменути Јоан Балножан је превео Нову Харфу Сиона на ру
мунски језик и покушао да је објави у Панчеву, али су га у
штампарији Браће Јовановић одбили, а слично је прошао и
у другим панчевачким штампаријама, па и у штампаријама
на читавој територији Аустроугарске. Своју жељу је најзад
остварио тако што је нашао у Швајцарској штампарију која
је пристала да му одштампа превод, тако да је књига нај
зад објављена 1894. године у штампарији Цирхер и Фирер
(Zürcher & Furrer) у Цириху, након две године трагања за
издавачем. Књига је објављена под насловом Нови додатак
Харфи Сиона. Збирка песама и похвала Богу (Noaue adau
gere lîngă Harfa Sionului. O adunare de cântări și laude lui
Dumnezeu), која је обухватала 54 песме на 88 страна, у 2000
примерака25. Превод је обиловао правописним и језичким
грешкама, али Димитријевић примећује да сељак уопште не
гледа на чистоту језика и на правопис, њему је битна са
мо похвала Богу, која ће сваког појединца који прихвати то
23 Măran, М. аnd Djurić Milovanović, A. (2016) Biserica Ortodoxă Română
și începuturile mișcării năzărinene la români, Analele Aradului, nr. 2,
стр. 396-399.
24 Димитријевић, В. (1894) Назаренство: његова историја и суштина,
Нови Сад: Српска манастирска штампарија.
25 Dimitrievici, W. (20. 08. 1895) O nouă armă în mâna Nazarenilor români,
Biserica și școala, nr. 34, стр. 277.
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учење одвести у рај26. Иначе, Владимир Димитријевић је
објавио низ чланака на румунском језику у публикацијама
Румунске Православне Цркве Biserica și școala из Арада и
Foaia diecezană из Карансебеша. Маколико био неуспешан
превод Јоана Балножана и са пуно омашки, чињеница је да
има велики значај у историји конфесионалних покрета у
Банату, као први превод уопште назаренских песмарица на
румунски језик.

Слика 5 Први превод Нове Харфе Сиона на румунски језик, аутор
превода Јоан Балножан из Банатског Новог Села, 1894.
(збирка Дома културе у Банатском Новом Селу)

Посебно место у плејади румунских преводилаца са ових
наших простора заузима књижевник, публициста, драматург
и преводилац Александру Цинцарију (Alexandru Țințariu).
Рођен је у Петровом Селу 1880, а најплодније године свог
стваралаштва је провео у Панчеву, где је радио као чинов
ник у градској управи. Објавио је неколико драмских кома
да, збирке народних умотворина, новеле и приповетке, као и
велики број чланака у скоро свим публикацијама на румун
ском језику које су излазиле у Аустроугарској монархији до
краја Првог светског рата. Након рата прелази у Темишвар,
где наставља да се бави књижевним и публицистичким ра
дом, све до своје изненадне смрти 1934. године27.
Његова преводилачка делатност остаје у сенци његовог ори
гиналног стваралаштва, пре свега драмских комада и новин
ских чланака, које поред књижевно-публицистичке, имају и
велику документарно-историјску вредност. Покушаћемо да
је у следећим редовима бар донекле приближимо и да ука
жемо на њен значај, имајући у виду да је преводио са ма
ђарског на румунски језик и неке ауторе од прворазредног
26 Dimitrijevici, V. (1895) Cu privire la nazarism, Biserica și școala, nr. 11,
стр. 84-85.
27 Țințariu, A. (2014) Mizeriile vieții. Folclor, amintiri, povestiri I, Ediție
îngrijită de Mircea Măran, Zrenianin: Editura ICRV стр. 9-19.
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значаја не само за мађарску, него и за светску књижевност,
какав је рецимо Јокај Мор (Jókai Mór) (1825–1904), прозни
писац, учесник Револуције 1848–1849. и посланик у Угар
ском Сабору. Цинцарију је превео два Морова дела на румун
ски језик, и то Калифове ципеле (Pantofii califului) (1905)28 и
Робињу (Sclava) (1906)29.
Као почетак његове преводилачке делатности сматра се
превод комедије Извршитељ (Esecutorul), коју је објавио
1903. и Брашову30. Превео је још и следеће драмске кома
де и приповетке: Крај карневала (Sfârșitul carnavalului)
(1904), Дорина (Dorina) (1904), Последња авантура (Ultima
aventură) Антала Варадија (Váradi Antal) (1905), Царева за
хвалност (Grația Țarului) (1906), Због једне жене (Pentru o
femeie) (1906), Две жене (Două femei) Иштвана Баршоњи
ја (Bársony István) (1906), Принцеза Јуми (Princesa Jyumi)
(1908), Паметни судија (Judecătorul înțelept) (1911), Ружа
из Терсата (Trandafirul din Tersatto) Иштвана Баршоњија
(1934). Сви ти преводи објављени су у штампи на румун
ском језику са простора тадашње Аустроугарске и Румуни
је, већина у часопису Familia из Орадее, а по један у Albini
из Букурешта, Românul из Арада и у Adevărul literar și arti
stic из Букурешта.

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

Када је реч о монографским делима, помињемо монографи
ју Петровог Села (Владимировац) аутора Николаја Пенце
(Nicolae Penția), под насловом Монографија општине Роман
28 Țințariu, A. (2/15 octombrie 1905) Pantofii califului, de Jókay Mór, Familia,
nr. 40.
29 Țințariu, A. (1906) Sclava, Familia, nr. 10, 11, 12.
30 Țințariu, A. (1903) Esecutorul, comedie într-un act, traducere după A. E.,
Braşov: Editura librăriei Ciurcu.
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Петре (Петрово Село) 1808–1908, на румунском језику, об
јављене у штампарији Прогресул (Progresul) у Оравици
1911. године31. Ово монографско дело је преведено на ма
ђарски језик и објављено исте године у истој штампарији,
што нас наводи на претпоставку да је сам аутор превео своје
дело са румунског на мађарски језик. Монографија је обја
вљена поводом стогодишњице Петровог Села (1908), а њен
аутор је био локални учитељ, познат по својим културним
активностима, како у свом месту, тако и шире.
У периоду између два светска рата, када је дошло до ва
жних промена на југоистоку Европе, па и на целом старом
континенту, у ситуацији у којој се Аустроугарска распала,
а Банат је био подељен између Краљевне СХС и Румуни
је, дошло је и до озбиљних промена када је реч о самој ру
мунској националној мањини са простора западног Баната,
која из двојне монархије сад прелази у нову, југословенску
државу. Преводилачка делатност није нестала, него се сада
одвијала у другачијим околностима, у којима су мађарски
и немачки језик изгубили на значају, а приоритет добијају
српско-румунски преводи. У међуратном периоду су, у том
смислу, извршена два важна превода, значајна и за српски
и за румунски народ, а то су дело Николаја Јорге (Nicolae
Iorga) под насловом Историја Румуна и њихове цивилизаци
је (Istoria Românilor și a civilizației lor), у преводу вршачког
ерудите Владимира Маргана, са румунског на српски језик,
те Мисионарска писма (Scrisori misionare) владике Никола
ја Велимировића у преводу Аурела Уроша (Aurel Uroș), са
српског на румунски језик.
Дакле, важну преводилачку активност је, у следећим деце
нијама, бар када је реч о просторима јужног Баната, спро
водио др Владимир Марган, представник српске грађанске
интелигенције у периоду између два светска рата, познат
као угледни јавни и политички радник, публициста и аутор
више монографских студија и превода, добар познавалац
румунске историје, културе, језика и цивилизације.
Рођен је 1871. у Српској Пожежени, данас у Румунији. Сту
дирао је теологију у Сремским Карловцима, Черновицама
и Берну а затим и право у Будимпешти и Клужу. Од 1894.
налази се на значајним политичко-административним функ
цијама, како у аустроугарској држави, тако и касније у југо
словенској. Најпознатије дело му је Монографија Подунав
ске области – А (1929), која садржи богате статистичке и

31 Penția, N. (1911) Monografia comunei Roman-Petre (Petrovosello) 1808–
1908, Oravița: Progresul.
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друге вредне податке о насељима и становништву Баната у
међуратном периоду32.
Међу његовим остварењима истиче се и један превод, од из
узетног значаја за нашу тему. Ради се о преводу књиге Ни
колаја Јорге Историја Румуна и њихове цивилизације, са ру
мунског на српски језик, рад који је објављен 1936. године
у Вршцу. Марган је очигледно одлично познавао румунски
језик, а као врхунски интелектуалац био је свестан чиње
нице да ће штампање овог превода допринети приближава
њу српске читалачке публике Румунима и њиховом бољем
упознавању. Његово одлично познавање румунског језика је
утицало и на то да буде постављен за првог професора ру
мунског језика и књижевности у вршачкој гимназији, при
ликом отварања одељења на румунском наставном језику
1934. године33. Иако је имао јасно формиран српски нацио
нални идентитет, Марган је одржавао присне и искрене везе
са Румунима, са којима је пуно сарађивао.
Чињеницу да је Марган био одличан познавалац румун
ског језика наглашава у предговору поменутог превода и др
Јован Радонић, професор београдског Универзитетеа, који
истиче да је „Др Владимир Марган, добар зналац румунског
језика, учинио врло добро што је превео на српски познато
дело проф. Николе Јорге Историја Румуна и њихове цивили
зације”, зато што су „вековне интимне везе нашег народа с
Румунима, међусобни утицаји много испреплетани и веома
снажни”34. И сам аутор књиге, професор Јорга, написао је
неколико пасуса у предговору српском издању, у коме каже
да „Срби, наши суседи кроз толике векове, са којима смо
заједно и братски живели на обема обалама Дунава, мада
се с једне стране говори српски, а са друге стране румун
ски, познају нас врло мало”35, те се из тог разлога и намет
нула потреба за превођењем ове књиге, која је у оригиналу
написана на француском 1919, али је убрзо доживела неко
лико превода на најважније светске језике, па и на српски
језик. Сам преводилац књиге, др Владимир Марган, у сво
јој интервенцији у предговору, подсећа на значај личности
Николаја Јорге, чија је „маркантна личност позната не само
32 Măran, М. (2009) Două memorii ale lui Vladimir Margan despre românii din
regatul iugoslav, Anuar 2009, Zrenjanin: Institutul de Cultură al Românilor
din Voivodina, стр.108.
33 Popi, G. (1976) Rumuni u jugoslovenskom Banatu između dva rata 1918–
1941, Novi Sad: Institut za izučavanje istorije Vojvodine, str.114.
34 Јорга, Н. (1936) Историја Румуна и њихове цивилизације, превод др Вла
димир Марган, Вршац: Југословенска штампарија М. П. Стефановић,
стр. V
35 Исто, стр. III
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код нас, већ и у целом културном свету”36, те да се он сам
одлучио на превођење ове књиге „из разлога што га је сам
писац препоручио”, из чега се може извести закључак да је
Марган сарађивао са Јоргом у одређеној форми и консулто
вао се с њим око самог избора дела које ће бити преведено
на српски језик.
И најзад, споменућемо још једног преводиоца из редова ру
мунског православног свештенства у Банату, а то је Аурел
Урош (1910–1984). Рођен у Долову, студирао је теологију
у Карансебешу, а затим радио као свештеник у Добрици
(1932–1940), Мраморку (1940–1962) и Ковину (1962–1971),
а 1961. је постављен за панчевачког проту, одлуком надле
жних органа Румунске Православне цркве из Темишвара37.
Године 1971. изабран је за викара новооснованог Румунског
православног викаријата у југословенском Банату.

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

У области публицистике, у међуратном периоду познат је
као сарадник недељника Надеждеа (Nădejdea) из Вршца,
али првенствено као сарадник органа карансебешке епар
хије, поменутог недељника Фоаиа диечезана, са низом врло
компетентних чланака из области теологије и историје. Го
дине 1936. објавио је румунски превод Мисион
 арских пи
сама српског теолога, владике Николаја Велимировића. Ова
књига садржи преводе 20 писама владике Николаја, на 60
страна, а објављена је у издању Епархијског савета – секци
је за културу Карансебешке епархије38. У уводној речи, у
36 Исто, стр. Х
37 Архива Румунске црквене општине у Владимировцу, бр. 3798 B/1961.
38 Velimirovici, Episcop N. (1936) Scrisori misionare, I, Traduse din limba
sârbă de Pr. A, Uroș Doloveanu, Caransebeș: Editura Consiliului Eparhial,
Secția Culturală.
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образложењу свог рада, Аурел Урош истиче да је владика
Николај „вредан радник у бразди Господа Бога, који је суд
бу свог живота подарио Христу Богу”39. Овај „писац и пе
сник, ерудита и нарочито изванредан беседник, кога Срби
с правом називају Златоустим”, значајан је као православни
мислилац у толикој мери да га Урош назива „православним
мистиком и либералом англиканске нијансе”40.
Нека од тих писама владике Николаја, у преводу Аурела
Уроша, објављена су и у више бројева Фоаја диечезана, у
периоду 1934–1936. Свој допринос у области преводилачког
рада дао је и објављивањем превода са француског језика
чланка Бог постоји, аутора Т. Мороа (Théophile Moreux)41.
Помињемо и брошуру Банатски борац: Стефан Жиану (Un
luptător bănățean: Ștefan Jianu), коју објављује 1935. у Ка
рансебешу, заједно са групом аутора. Приредио је прва изда
ња Црквеног Годишњакa (Anuarul bisericesc) који је објавио
Pумунски православни викаријат у југословенском Банату.
Преводилачки рад је, као и данас, био неопходан, нужан, по
што без њега не може да функционише једно мултикултур
но друштво у коме постоји читав спектар језика, култура,
традиција, конфесија, као што је банатско и уопште војво
ђанско друштво. У овом раду су, наравно, приказани само
неки аспекти преводилачке делатности Румуна са простора
западног Баната (Војводине) до Другог светског рата, а за је
дан целовитији приказ разних аспеката преводилаштва који
нису нашли места у овом раду, надамо се да ће бити прилике
у некој накнадној студији.
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TRANSLATION WORK OF ROMANIANS FROM THE
TERRITORY OF PRESENT DAY VOJVODINA IN THE 19TH
AND THE FIRST DECADES OF THE 20TH CENTURY
Abstract
The paper presents different aspects of the translation work of
Romanians from the territory of the present day Vojvodina (Banat)
during the 19th and the first decades of the 20th century, up until the
Second World War. The translation work in administration, education,
religious institutions, and primarily in journalism and literature, has
played an important role in the multicultural society of Banat. Various
languages, cultures, traditions and religions interacted and intertwined
there, and the society functioned on principles which enabled mutual
understanding and cooperative work of all those who lived in Banat,
regardless of the differences. The first translations in the Romanian
language, primarily from German and Serbian, appeared in the 18th
century, for the needs of state administration, education or religious
work. The translations became more diverse and of a higher quality
thanks to the work of the first elite Romanian intellectuals from the
period of the late Enlightenment, the representatives of whom were
Paul Iorgovici, Constantin Diaconovici Loga, and Sofronie Ivacicovici.
In the 19th century, the translations got new content in the form of
publication of multilingual posters, invitations, association rules,
monetary instructions, newspaper articles, religious books, but also
literary works, among which the most prominent were the translations
of Hungarian literary works to the Romanian language, done by the
writer and publicist Alexandru Țințariu. In the period between the
two World Wars, translation work also gained new content because
translations from German and Hungarian to Romanian stopped as the
focus was placed on translations from Serbian to Romanian and vice
versa.
Key words: Enlightenment, literature, translation, Banat
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прегледни рад

КЊИГЕ И ПРОСВЕТА КАО
СРЕДСТВО НАЦИФИКАЦИЈЕ
ВОЈВОЂАНСКИХ НЕМАЦА
Сажетак: У раду се анализира књига као средство нацистичке
индоктринације Немаца у Војводини тридесетих година XX века.
У раду су изнете књиге нацистичких аутора које су биле главна
литература за идеолошку индоктринацију у нацистичком духу.
Изнети су и мање познати подаци да је у Новом Саду деловала
књижара „Култура” која је била специјализована за ширење на
цистичке литературе. Посебно је обрађена Приватна немачка
учитељска школа у Новом Врбасу, која је била центар нацистичке
пропаганде. То је важно навести јер су будући учитељи користи
ли свој положај да у нацистичком духу и путем књиге идеолошки
усмере своје ђаке. Објављени су и извештаји тадашње штампе
на српском језику о нацистичкој пропаганди која је вођена на под
ручју Дунавске бановине. Закључак овог рада сугерише да је књига
имала огроман утицај на нацификацију Немаца као југословенске
мањине, у време када су други медији (осим штампе) били тешко
доступни тој националној заједници.
Кључне речи: књиге, нацизам, Немци, Дунавска бановина, медији,
просвета

Увод
Немци који су живели на подручју Краљевине Срба, Хрвата
и Словенаца (од 1929. године звала се Краљевина Југосла
вија), били су највећа национална мањина у јужнословен
ској држави. Иако су живели и у другим деловима краље
вине (нпр. у Словенији је постојала јака немачка заједница)
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они су углавном били сконцентрисани на подручју Дунав
ске бановине која у основним контурама одговара подруч
ју данашње Аутономне Покрајине Војводине. О питању
Немаца као националне мањине у Краљевини Југославији
писало је више аутора међу којима ваља издвојити истори
чаре Зорана Јањетовића1 и Михаела Антоловића2, док је о
историјату штампаних медија војвођанских Немаца, вред
ну монографију написао Бранко Бешлин3. Немци су били
у међуратном периоду све до доласка нациста на власт у
Немачкој углавном мирни и декларативно лојални грађани
јужнословенске краљевине, који се нису превише мешали у
политичка превирања. Како се нацизам у Трећем рајху усто
личио и учврстио тако је и пропаганда према својој мањини
у европским земљама од стране Немачке, све више бујала
и тражила ослонац за будућу експанзију и агресивну поли
тику, која ће кулминирати избијањем Другог светског рата.
У том контексту треба сагледати и постепену нацификацију
војвођанских Немаца која се ширила путем учлањења све
шире популације у Културбунд, али и путем књига, штампе,
образовања и на друге начине.
Да би боље упознали нацистичку идеологију која је посте
пено продирала међу војвођанске Немце од 1933. године и
у потпуности завладала њиховим организацијама, првен
ствено Културбундом, морамо дубље заћи у историјско-иде
олошки склоп обичног немачког човека непосредно након
Првог светског рата. Идеологија коју су националсоцијали
сти формирали, делимично је у виду екстремног нацонали
зма, милитаризма и антисемитизма постојала у одређеном
делу немачког друштва још од краја 19. века. Године 1920-те
у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца већ је формирано
најважније удружење домаћих Немаца које је тежило да све
фолксдојчере стави под своје окриље: „Оснивачка скупшти
на Schwabisch-Deutscher Kulturbunda одржана је у Новом
Саду 20. јуна 1920. године, а сама правила организације пре
узета су од српске културне организације ’Просвјета’....”4.
Седиште Културбунда било је смештено у велелепној

1 Јањетовић, З. (2009) Немци у Војводини, Београд: Институт за савремену
историју Србије.
2 Антоловић, М. (2017) Немачка мањина у Војводини (1918–1941):
друштво и политика, Сомбор: Педагошки факултет.
3 Бешлин, Б. (2001) Весник трагедије: немачка штампа у Војводини
1933–1941, Нови Сад: Платонеум.
4 Баровић, В. (2016) Питање настанка и рада Културбунда и других не
мачких организација у Краљевини СХС/Југославији, Војно дело, интер
дисциплинарни научно-теоријски часопис, Вол. 68, Година LXVIII,
3/2016; Београд: Министарство одбране Републике Србије, стр. 323.
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згради веома модерно пројектованој за оно време, познатој
као „Хабагхаус” или палата „Хабаг” у Новом Саду.

Слика 1 Палата „Хабаг” у Новом Саду у међуратном периоду

Занимљиво је приметити да су милитаризам и ултранацио
нализам међу Немцима у земљи – матици предано пропаги
рали разни историчари од Јохана Густава Дројзена (Johann
Gustav Droysen) преко Хајнриха фон Трајчкеа (Heinrich von
Treitschke) до Хајнриха фон Србика (Heinrich von Srbik).
„Он (Хајнрих фон Србик – прим. аут.) види покретачку
снагу историје у непрекидној борби виших народа који по
тискују подљуде неспремне да се повинују биолошким за
конима историје. У тој вечној борби народа једино је јака
држава уређена по војним принципима способна да прежи
ви, опстане и дакако пороби околне мање милитаризоване
земље.... Хајнрих фон Србик је у свом делу, насталом после
пропасти нацизма, под називом „Дух и историја од немач
ког хуманизма до садашњости”, тврдио да је у нацистичкој
историографији било здравих схватања!”5.
У овом раду обратићемо посебну пажњу на то како су Нем
ци који су живели у Дунавској бановини која је била север
на покрајина Краљевине Југославије, нацификовани путем
књига и просвете. Први сегмент нацификације војвођанских
Немаца такозваних фолксдојчера, вршен је преко књига од
носно путем читања литературе која је настајала из пера на
ционалсоцијалистичких аутора или њихових симпатизера,
односно људи који су у духовном смислу били претече на
цистичког погледа на свет. Други вид нацификације, вршен
је на просветном плану и то кроз рад Приватне учитељске
немачке школе у Новом Врбасу, која је постала прави педа
гошки расадник националсоцијалистичких учитеља, који су
ту екстремну идеологију касније ширили међу својим ђа
цима али и у широј друштвеној средини у којој су живели
5 Баровић, В. (2010) Историјски основи немачког милитаризма као поука
за демократске процесе трансформације војске, Војно дело, интердисци
плинарни научно-теоријски часопис, Вол 68, Година LXII, јесен/2010.
Београд: Министарство одбране Републике Србије, стр. 352-353.
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и радили. Треба истаћи да нису сви они који су завршили
ту школу били нацисти, али добар део младих учитеља је
то дефинитивно био, при чему треба навести да су ти љу
ди радили у средини која је у време између два светска ра
та, веома ценила учитеље као представнике интелектуалне
елите немачке мањине у Дунавској бановини и Краљевини
Југославији. Одлучили смо да обрадимо и тај сегмент зато
што је и у поменутом педагошком заводу националсоција
листичка пропаганда ширена путем књига, али и у облику:
усмених предавања, разговора, дељења брошура, летака из
Рајха, слушања немачких радио станица и на друге начине.

Приватна учитељска школа у Новом Врбасу
Треба поменути да је Културбунд доста радио и на пољу
образовања те је 15. маја 1929. године одобрено оснивање
Немачке школске задужбине (Deutsche Schulstiftung), која
је имала задатак да прикупља средства за рад немачке учи
тељске школе која би постала расадник кадрова за наставу
на матерњем – немачком језику. Немачки медији активно
су учествовали у агитацији за материјалну потпору обра
зовању на немачком, те је главни лист те мањине Deutsche
Volksblatt 24. маја 1931. године позивао читаоце да дају до
бровољне прилоге6.
Убрзо су набављена средства од којих је 29. јуна 1931. годи
не основана Школска задужбина, у чије највише тело, тзв.
Кураторијум, улазе: Стефан Крафт (Stefan Kraft) (председ
ник Задужбине), Георг Грасл (Georg Grassl) (први уредник
Deutsche Volksblatt-a) и Јохан Кекс (Johann Kekse). Немачка
учитељска школа почела је са радом у Великом Бечкере
ку (Зрењанину) 20. августа 1931. године, а затим је 1933.
пребачена у Нови Врбас, у коме ради све до слома Краље
вине Југославије7. У Приватној немачкој учитељској школи
предавао је један од најобразованијих подунавских Немаца
професор Филип Хилкене (Philipp Hilekene) који је био уни
верзитетски професор у Будимпешти, али је због сплета дру
штевно-политичких околности предавао у поменутом педа
гошком заводу, где је држао: немачки и француски језик,
математику, филозофију и веронауку (евангелистичку)8. Као
6 Мирнић, Ј. (1974) Немци у Бачкој у Другом светском рату, Нови Сад:
Институт за проучавање историје Војводине, стр. 34.
7 Мирнић, Ј. (1974) Немци у Бачкој у Другом светском рату, Нови Сад:
Институт за проучавање историје Војводине, стр. 34, фуснота 36, позива
се на Schwabischer Volkserzieher, 1/1938, Etwas uber die private deutsche
Lehrerbildungsanstalt in Novi Vrbas.
8 Орбовић, М. (2014) Филип Хилкене на културном размеђу истока и за
пада, Годишњак историјског архива града Новог Сада, стр. 124-136.
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врстан интелектуалац професор Хилкене је изучавао дела
српских књижевника, а посебну пажњу, побудило је његово
истраживање Његошевог дела „Горски вјенац”, о ком пише
у будимпештанском часопису Filologiai Közlöny.

Слика 2 Професор Филип Хилкене (1875–1938)
О раду немачке гимназије писали су и медији на језику ве
ћинског народа, али уз огорчење, због наводних бројних по
годности, које су немачки учитељи имали у односу на оне
других националности: „Много нерешених питања и отво
рених проблема стоји пред нашим учитељством. А војвођан
ски учитељи имају поред њих још и своје специјалне бри
ге које им долазе из Приватне немачке учитељске школе у
Новом Врбасу. Приватна немачка учитељска школа у Новом
Врбасу, основана је, тихо и скоро незапажено, пре четири
године, заузимањем свемоћног г. др. Крафта. А пре годину
дана из ове школе, која је потпуно изједначена са државним
учитељским школама изашла је и прва генерација свршених
учитеља. Остављајући на страну чињеницу да се саме уста
нове приватних школа противе постојећим законским школ
ским прописима – јер су школе по свима само јавне – ми
констатујемо да наши Немци нису имали ни у Аустрији сво
ју немачку учитељску школу. Па и поред тога основне школе
биле су увек на висини, као што је уосталом, случај и да
нас...Када су пре годину дана из Приватне учитељске школе
изашли први свршени матуранти у скоро рекордном време
ну, они су били, захваљујући одличним везама г. др. Крафта,
понамештани у већим војвођанским местима, и то у првом
реду у Кули и Руми. Док остали наши учитељи, југословен
ске народности, морају да чекају и по десет па и двадесет
година у малим селима да би били премештени у места ран
га Куле и Руме, млади немачки учитељи постављени су у та
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места у првој години свога службовања.”9 Лист додаје да су
неки учитељи, који су се замерили „свемоћном” Крафту, би
ли пребачени на друга места, да би се у атрактивне градске
школе запослили голобради немачки учитељи. Новинар но
восадског дневног листа на српском језику „Дан”, огорчено
додаје да је немачки „Дојчес Фолксблат”, јавио да ће у шко
лу бити примљено 50 ученика, а ако се не јави довољан број
одличних, примаће врло добре или чак и добре ученике, док
се у српским школама примају искључиво одликаши. „Дан”
забринуто закључује: „Због тога су неке учитељске школе
(српске – прим. аут.) и затворене, пошто се није јавио дово
љан број одличних ученика... И то се зове равноправност.
Да ли све ово знају они, који су по својој дужности позвани
да воде бригу о оваквим и сличним питањима?”10.
Према званичним подацима, прва генерација немачких учи
теља, изашла је из школских клупа 1934. године и до 1940.
године, било је 165 дипломираних наставника. Годишња
школарина је износила 1.000 динара по полазнику, а југо
словенска влада је помагала школу са пола милиона динара
годишње. Образовање на матерњем језику за немачку мањи
ну било је веома битно, а о школовању у Краљевини СХС
имамо и сведочанства немачких ђака: „Врбашка гимназија
је у историјату подунавских Немаца имала значајно место.
Основана је 1809, 25 година по досељавању евангеличких
Немаца у Нови Врбас под Јосифом II, као латинска школа а
од 1909. вођена је настава пуне осмогодишње гимназије. За
време мађаризације је потпуно изгубила обележје немачке
гимназије. Одмах по оснивању Краљевине СХС нова држа
ва је, пре закључивања Тријанонског мира, била спремна да
у тежњи за придобијање немачког становништва као про
тивтежи мађарских иредентистичких настојања у области
школства изађе у сусрет захтевима Немаца. Резултат ових
интереса је било увођење немачког језика у Врбашку гим
назију 1920. године. Првобитна предусретљивост је нажа
лост брзо попустила кад се спољнополитички положај ју
гословенске краљевине учврстио, па је већ у школској 1926.
у вишим разредима обустављена настава на немачком је
зику. Само у нижим разредима, II-V, било је дозвољено да
се настава у паралелним разредима води на немачком. У ту
гимназију долазили су ученици из целе Војводине”11.

9 Аноним, (14. 11. 1935) Приватна учитељска школа у Новом Врбасу, Дан.
10 Аноним, (14. 11. 1935) Приватна учитељска школа у Новом Врбасу, Дан.
11 Стефановић, Н. (2003) Један свет на Дунаву, Београд Donauschwabische
Kulturstiftung – Munchen, Друштво за српско-немачку сарадњу, стр. 23,
цитиран је разговор са Оскаром Фелдтенцером.
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Немачка учитељска школа, постала је од доласка нациста
на власт у Немачкој прави расадник националсоцијалистич
ких агитатора, а управо су млади учитељи као представници
интелигенције, која образује нове нараштаје, били погодни
за пропаганду. Југословенски полицијски органи регистро
вали су активности немачких учитеља, и стога је често
вршен строг надзор и присмотра над појединим учитељи
ма, регистрованим као политички неподобни, али су они
са друге стране велики број немачких омладинаца увели у
националсоцијалистичку идеологију, што је у нацистичким
круговима третирано као њихова „велика заслуга”. У том
контексту треба сагледати и поверљив документ који је по
ловином 1937. године срески начелник Титела, послао сре
ском начелству новосадском: „Част ми је известити да ово
Начелство има сигурне податке о томе, да је Швинд Јакоб
(Schwindt Jacob), учитељ у Каћу, присталица Хитлеризма
и да је недавно директно из Немачке тражио материјал за
националсоцијалистичку пропаганду код нас. Молим, да се
над њим води строги надзор”12. Било је још примера да су
југословенске власти уочиле озбиљну агитацију и пропаган
ду, коју су ширили националсоцијалистички учитељи, али
се тај облик индоктринације веома успешно обављао и међу
обичним грађанима, који су размењивали књиге, памфлете и
другу литературу са идеолошким нацистичким садржајем.

Новосадска књижара „Култура” –
пункт за растурање нацистичких књига
Националсоцијалисти су имали свој месечни лист „Schaf
fende Jugend” („Стваралачка омладина”), који је пропагирао
здрав начин живота на селу, али уз националсоцијалистич
ке мотиве и приче, у којима се промовише аријевски нови
човек. Власник листа био је Адам Маријус (Adam Marius),
предавач у Учитељском заводу (у горњем тексту поменута
Приватна учитељска школа у Новом Врбасу), који је био
расадник образоване младе, али већином националсоција
листички усмерене интелигенције. Маријус је био на че
лу „Савеза немачких библиотека”, које је Културбунд (док
није био нацификован) управо и распустио због евидентне
нацистичке делатности.
Адам Маријус је после отпуштања из учитељске школе (због
нацистичког деловања) отворио и држао књижару „Култу
ра” у Новом Саду, која је служила као пункт за растурање
националсоцијалистичке литературе, књига, брошура и
12 Архив града Новог Сада, фонд среско начелство – Нови Сад (1924–
1941) ф 174, пов. 1236/937, пов. бр. 1195/37.
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другог пропагандног материјала, као и обележја као што су
значке, књиге, романи, календари...13. Нацисти су зналачки
користили књижару за кампању нацификације омладине,
која је у њој увек могла наћи „пригодну” литературу, топло
препоручивану за читање од стране „Schaffende Jugend”-а,
која је подразумевала: Рихарда Валтера Дареа (Richard
Walther Daree) и његову књигу „Ново племство крви и тла”
(Neuadel aus Blut und Boden); Фрицеов (Fritze) „Приручник
о јеврејском питању”, „Протоколе сионских мудраца” и низ
других књига нацистичких и антисемитских аутора.

Слика 3 Књига Рихарда Валтера Дареа
„Ново племство крви и тла”

Велику улогу у ширењу пропаганде имали су и лични кон
такти и размена књига са младим нацистичким активисти
ма, док су штампу и пропагандне материјале често слали
појединци из Немачке (поред тога су омладинци из наци
стичке дружине „обновитеља” према полицијским записни
цима, све послове обављали усмено, без писаног трага). У
једном записнику са испитивања нацистичких екстремиста
из круга „обновитеља”, пише: „Даље ми је признао (наци
стички агитатор Адам Милер Adam Muller – прим.аут.), да
одржава везе са Валтером Швахеом (Walther Schwache), не
мачким студентом у Каселу (Kesell) који му редовно шаље
немачке (новине – прим.аут.) Keseler post бесплатно као и
поједине књиге. Од ових новина одузео сам неколико ко
мада међу којима сам нашао и немачке новине Филкише
Беобахтер (Volkischer Beobachter)14.
Из других немачких, а посебно пронацистичких листова, до
шли су многи руководиоци уједињеног-нацификованог Кул
турбунда, те је тако већ поменути месечни лист Schaffende
13 Бешлин, Б. (2001) Весник трагедије: немачка штампа у Војводини
1933–1941, Нови Сад: Платонеум, стр. 132.
14 Архив града Новог Сада, фонд среско начелство – Нови Сад (19241941), ф.174, 89/937.
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Jugend15 из свог уредништва дао новог/старог, омладинског
вођу Јакоба Лихтенбергера (Jacob Lichtenberger), а власник
тог омладинског месечника Адам Маријус, постављен је за
шефа Одељења за културу, док је други уредник Антон Ле
ман (Anton Leman), постао први човек Одељења за социјално
старање. Када је постављен за шефа Одељења за културу –
Културбунда, Маријус је одмах почео предано радити на на
ционалсоцијалистичкој индоктринацији, а касније је то чи
нио и преко медија, тј. препоручивао је нацистичке књиге
у Deutsches Volksblattu 1941. године, те је свака месна гру
па требало да набави књиге: Валтера Дареа, Јозефа Гебелса
(Joseph Goebbels), Балдура фон Шираха (Baldur von Schi
rach) и других нацистичких главешина и аутора, те да њима
„обогате” своју локалну библиотеку16.

Књиге – литература за индоктринацију
Ако анализирамо литературу коју су националсоцијалисти
користили како би у свом духу индоктринирали војвођанске
Немце, била су то нека од дела која се могу убројати у наци
стичке „класике”. Потребно је нагласити да је сем круга ин
телектуалаца, обичним Немцима – сељацима, занатлијама и
радницима та литература била мање разумљива. Није тешко
претпоставити да је као обавезна литература циркулисало
програмско дело нацизма, Хитлерова „Моја борба” (Mein
Kampf), коју су националсоцијалистички агитатори обаве
зно препоручивали свим заинтересованим читаоцима, као
најважнију књигу за сваког Немца који жели да се упозна са
нацистичком партијом, вођом и његовим идејним основама.
Од дела која се сматрају за важне елементе у конфигуриса
њу нацистичког погледа на свет, ту је свакако и књига коју је
написао Хјустон Стјуарт Чембрлен (Houston Stewart Cham
berlain) „Основе деветнаестог столећа” (Grundlagen des Ne
unzehnten Jahrhunderts). То је умногоме конфузно дело, које
има контрадикторне тезе које је у историјском смисилу не
могуће доказати; ту се помиње тврдња да је Исус Христ био
аријевац а не Јеврејин?! Свакако да су Чембрленове тврд
ње добро дошле нацистима, који су оберучке прихватили те
идеје и додатно их у свом вулгарном маниру извитоперили,
о чему је као берлински дописник београдског међуратног
дневног листа „Време” писао Милош Црњански: „Инте
ресантно је да је ситуација погоршана (између Ватикана и
Хитлера – прим.аут.) нарочито расним теоријама о Христу
15 Schaffende Jugend, Нови Сад/Панчево, 1938–1944, (од 1942. излази у
Бечкереку).
16 Бешлин, Б. (2001) Весник трагедије: немачка штампа у Војводини
1933–1941, Нови Сад: Платонеум, стр. 199, фуснота 72.

181

ВЛАДИМИР БАРОВИЋ
за кога опет неки партијски фанатици почињу да тврде
да није био Јеврејин. У Цркви апостола Матеје, у Берлин
Штеглицу, постављена је недавно слика у стаклету на про
зору црквеном која приказује дечака Христа јасно као нор
дијског типа који се супротставља јеврејским типовима све
штенства у храму. Кажу да је у Бремену, у издавачкој кући,
Х.М.Хаушилд објављено једно ново јеванђеље Јованово у
немачком преводу које је очигледно антисемитско. Веле да
је цео превод дотеран тако да се Мојсије не спомиње, да се
Галилеја приказује као земља која је расно супротна Јевре
јима и Јудеји (по нацистичкој теорији тамо су живели Гала
ти тј. Гали који су прешли из Европе у М. Азију и Блиски
исток – прим. аут.). Христос и Самарићани неће да имају
никакве везе са Јеврејима итд. О овом еванђељу писао је и
лондонски ’Тајмс’ ”17.
Генерално можемо оценити да је Чембрленова књига била
веома конфузна и тешка за читање, али и поред тога прода
та је у више стотина хиљада примерака (прво издање иза
шло је 1899. године), и донела је велику славу аутору, који
је био предани члан нацистичке странке. Може се рећи да
је Чембрленова књига била својеврсни гротескни „увод у
нацизам”, а извртање историјских података у нацистичком
режиму, било је сасвим прихватљив методолошки поступак:
„Нацистички лидери одбацили су чак и могућност научног
истраживања историје од које су направили јефтину мито
логију, уз начело да је судбина народа идентична Фиреро
вој судбини. Партија је осуђивала објективно историописа
ње као слабићку либералну извитопереност и заговарала
милитаристичку историју коју је често називала „борбено
знање”18.

Слика 4 Књига Хјустона Стјуарта Чембрлена
„Основе деветнаестог столећа”
17 Црњански, М. (29. 03. 1937) Ко ће победити? Пије XII или националсо
цијализам?, Време.
18 Баровић, В. (2010) Историјски основи немачког милитаризма као поука
за демократске процесе трансформације војске, Војно дело, интердисци
плинарни научно-теоријски часопис, Вол. 68, Година LXII, јесен/2010,
Београд: Министарство одбране Републике Србије, стр. 353.
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Нацисти су веома ценили и грофа Жозефа Артура де Гоби
ноа (Joseph Arthur de Gobineau), који је у свом делу „Есеј о
неједнакости људских раса” (Essai sur l Inegalsite des Races
Humaines), дао програмске основе расизма. Гобино је био ве
ома популаран у Немачкој, још пре Првог светског рата, јер
је Лудвиг Шеман (Ludwig Scheman) 1894. године направио
читав сплет Гобиноових друштава (Gobineau Vereinigung),
која су пропагирали расизам, што је било веома плодно тло
за долазећи националсоцијализам.
Антифашистичка штампа у Дунавској бановини, међу којом
је предњачио дневни новосадски лист „Дан”, разобличавала
је расизам као идејни поглед: „Појмом расе не објашњава се
скоро ништа, сем ако се не фаворизује површност испити
вања, што ће рећи да се ослобођава од анализе и од упозна
вања стварности. Када би узроци друштвених појава имали
своје искључиво порекло у раси, онда би свака друштвена
појава могла унапред без сваког напора да се објасни и ту
мачи, али да ли би онда била потребна социологија? Ето,
до каквог апсурдног питања могу да иду расисти. Али, не
постоји никаква бојазан за нас, јер довољно је питати се да
ли породица или религија могу да се објасне бојом косе,
дужином или округлином главе, висином узраста, итд...”19.
Нацисти су злоупотребљавали и великог немачког филозо
фа Фридриха Ничеа (Friedrich Nietzsche), чија дела су сим
плификовали и тумачили онако како је њима одговарало, а
ту се посебно издвајају књиге „Тако је говорио Заратрустра”
и „Воља за моћ”. Ту су националсоцијалистички квази-на
учници вадили цитате и делове, који су им одговарали да
би оправдали своје идеолошке ставове и тврдње. То што су
Ничеови цитати истргнути из контекста, није било превише
важно, јер је идеја била (зло)употребити неспорно велики
филозофски ауторитет, у циљу правдања националсоција
листичких теорија.
Треба нагласити да је идеолошку подлогу националсо
цијалистичка мисао добила од Алфреда Розенберга (Al
fred Rozenberg), аутора књиге „Мит XX века” (Mythus des
XX Jahrhunderts), потоњег гувернера такозваних Источних
области и ратног злочинца одговорног за смрт на стотине
хиљада Словена и припадника осталих народа, којима је
робовласнички управљао. Та књига је била једна од основ
них лектира за нацификацију становништва у Рајху, а ка
сније су је читали и интелектуалнији припадници немачке
мањине у Дунавској бановини, када је почела нацификација
Културбунда.
19 Аноним, (10. 05. 1938) Наука о раси и „расисте”, Дан.
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Слика 5 Розенбергова књига „Мит XX века”

Розенберг је у својој књизи писао: „Мит (мисли на књигу –
прим. аут.) је мит крви, који под знаком свастике реализу
је светску револуцију. То је расна душа која после периода
дугог мировања победоносно доноси крај и рационални ха
ос”20. Књига је веома брзо постала бестселер, и поред „Мајн
Кампфа” (Mein Kampf) постала је најтраженије дело на не
мачком књижарском тржишту. У децембру 1936. године
продато је 500.000 примерака, а до 1943. чак 750.000, да би
у наредној години Розенберг, доживео тираж од милион про
датих књига. „Мит двадесетог века” у нацистичкој држави
је био нека врста националсоцијалистичке „библије”, а у
њој је Розенберг дао „научно” оправдање нацистичке тео
рије „крви и тла”. С тим расним теоретичарем полемисала
је и српска штампа у Војводини, те новосадски „Дан” пише:
„Тако на пример г. Розенберг тврди „да француска револу
ција може да се објасни побуном брахицефала (ниже расе),
алпинске расе...Ништа не би било лакше нити би било про
стије него да се са мало ерудиције, досетљивости и познава
ња антропологије, сведе све на идеју расе и да се кроз квали
тете и недостатке објасни све што год се жели. Али колико
је то једноставно, просто, и обично, толико није и тачно”21.

Закључак
На крају рада можемо закључити да је у националсоција
листичкој индоктринацији Немаца у Дунавској бановини
велику улогу одиграла књига – односно литература наци
стичких аутора, која је кружила често илегалним каналима
међу припадницима популације војвођанских фолксдојчера.
Те књиге су тајно ширене, дељене и читане као обавезна
20 Snyder, L. (1998) Encyclopedia of the Third Reich, Hertfordshire: Wor
dsword Military Library, стр. 300, превод цитата са енглеског језика В. Б.
21 Аноним, (10. 05. 1938) Наука о раси и „расисте”, Дан.
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„лектира” за упознавање нацистичке идеологије, која је
све до средине тридесетих година XX века, већини војво
ђанских Немаца била доста магловита, нејасна, недовољно
дефинисана. Са друге стране су југословенске власти на
мање или више организован и ефикасан начин, покушава
ле да стану на пут „хитлеризму”, што су, видеће се доцније
чиниле на невешт и неефикасан начин. У раду смо навели
које књиге су најчешће коришћене у нацистичкој индоктри
нацији, а поред наведених дела, било је још доста књига ко
је су имале више или мање видљив сегмент политичког и
идеолошког усмеравања. Поред класичних дела из области
идеологије и нацистичког погледа на свет, било је на распо
лагању и лакшег штива тј. лако читљивих романа, који су
били намењени мање интелектуалној читалачкој публици и
служили су да индоктринирају сељаштво, занатлије, тргов
це и уопште слој људи који није могао разумети политичке,
расне, историјске и геополитичке тираде нацистичких ауто
ра. На располагању је била и литература као што су про
пагандне брошуре, новине, летци, фотографије, календари,
илустроване ревије и сличне публикације које су биле при
јемчиве за читање најширим слојевима становништва. У ра
ду су изнети и текстови из штампе на српском језику, који се
баве извештавањем о националсоцијалистичкој пропаганди
међу домаћим Немцима у Дунавској бановини, тридесетих
година прошлог века.
Изузетно значајну улогу, осим књига у нацификацији вој
вођанских Немаца имала је и Приватна учитељска школа у
Новом Врбасу, која је едуковала будуће учитеље у немачким
школама који су требали бити интелектуална елита војвођ
наских Немаца. Постепено је наведени педагошки завод,
постао средиште националсоцијалистичке индоктринаци
је и пропаганде, што није остало незапажено у ондашњој
штампи већинског народа. Нису сви полазници Приватне
немачке учитељске школе били националс оцијалисти, али
је добар део тих младих људи био индоктриниран Хитлеро
вим погледом на свет, што су касније на утицајној позицији
учитеља, као идејну матрицу пренели немачкој омладини.
Из наведених разлога је тај педагошки завод (у ком су пре
давали истакнути професори попут Филипа Хилкенеа), био
у ондашњој јавности маркиран као расадник нацизма.
На крају треба истаћи да је у временском оквиру који по
сматрамо (расположиви електронски медиј био радио и
делимично филм) једно од главних средстава нацистичке
пропаганде била је књига. Нацисти су књиге ситематски и
веома умешно користили, како би војвођанске Немце индок
тринирали у свом духу. То су успешно учинили што ће по
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ту мањину на самом крају Другог светског рата, имати по
губне и далекосежне последице, јер су Немци крајем 1944.
године у огромној већини (милом или силом), отишли за
Трећи рајх, да се више не врате на ове просторе.
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BOOKS AND EDUCATION AS A MEANS OF
NAZIFICATION OF VOJVODINA GERMANS
Abstract
This paper analyses the book as a means of Nazi indoctrination of
Germans in Vojvodina in the 1930s. The paper presents books by
Nazi authors that were used as the main literature for ideological
indoctrination in the Nazi spirit. Less well-known data are given from
the Novi Sad bookstore “Kultura”, which specialized in wider scale
Nazi literature. The Private German Teachers’ School in Novi Vrbas,
which was the centre of Nazi propaganda, is a special focus. This is
important to mention because future teachers used their position to
ideologically guide their students in the Nazi spirit through books. It
was published and reported in the Serbian press of that time about the
Nazi propaganda that was conducted in the area of the Danube County
(Dunavska Banovina). The conclusion of this paper suggests that the
books had a huge impact on the nazification of Germans as a Yugoslav
minority, at a time when other media (except the press) were hardly
present in the national community.
Key words: books, Nazism, Germans, Dunavska Banovina, media,
education

187

В. ПОПОВИЋ, Ф. НЕМЕТ и М. Н. ЖУРКА
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет –
Одсек за румунистику; Нови Сад;
Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на
мађарском наставном језику – Катедра за
друштвене науке, Суботица;
Академија наука и уметности Румуније,
Институт за теорију и историју књижевности
Ђорђе Калинеску, Букурешт, Румунија
DOI 10.5937/kultura2068188P
УДК 811.135.1.09(497.113)”19”
прегледни рад

РАЗВОЈ КЊИЖЕВНОГ
СТАВАРАЛАШТВА НА
РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ У
ВОЈВОДИНИ ПОСЛЕ
ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
Сажетак: У нашем раду ћемо покушати да прикажемо историј
ски напредак у формирању румунског интелектуалца у Војводини,
појаву румунских институција као резултат интелектуалног ак
тивизма, али и појаву првих часописа и писаца у Војводини који су
допринели развоју менталитета и културе Румуна на овом про
стору. У првом делу рада ћемо приказати историјски контекст
појављивања првих публикација на румунском, затим присуство
књижевних дела у часописима, објављивање првих књига и поче
так рада прве издавачке куће „Либертатеа” („Libertatea”) из
Панчева. Циљ овог рада је да прикажемо широј јавности развој
румунске писане речи у Војводини после Првог светског рата до
последњих деценија двадесетог века када се румунска књига може
ставити раме уз раме са књигом других мањина у Војводини. Ру
мунска књижевност из Војводине, иако је релативно „млада”, раз
вила се брзим током, за мање од једног века достигла је вредност
румунске књижевности у матичној држави. Због свог географског
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порекла и због интеркултуралних прожимања на територији Вој
водине, румунска књижевност из Војводине је јединствена, инте
ресантна и може се истражити као посебан културни феномен.
Кључне речи: румунска књижевност, књига, култура, часопис,
интелектуалац, Војводина

Увод
Румуни са територије српског Баната, после Версајског
мира 1920. године и поделе на румунски и југословенски
Банат, пролазили су кроз веома тежак друштвено-политич
ки живот, били су лишени и најосновнијих права. Наиме,
њихове школе као и верске школе других мањина распу
штене су, сељаци су били искључени из аграрне реформе,
учитељи и румунски службеници отпуштени су из јавних
служби. У таквој друштвено-политичкој клими велики број
интелектуалаца напушта Банат. Мали број интелелтуалаца,
који је остао у румунски селима и становништво везано за
своја огњишта, покушавају да се политички организују и
прилагоде новој ситуацији.1 Успевају тек након проглаша
вања Видовданског устава, у јуну 1921. године, када нови
режим постаје толерантнији према мањинама. У раду ћемо
покушати да прикажемо историјски напредак у формирању
румунског интелектуалца у Војводини, појаву румунских
институција као резултат интелектуалног активизма, али и
„истинску колевку” будућих писаца који су допринели раз
воју менталитета и културе Румуна на овом простору. Вој
вођански писци, родом из румунских села, иако због школо
вања или запослења напуштају свој родни крај, остају му и
даље привржени настојећи и даље да одавде црпе идеје за
своја књижевна дела.

Прве публикације и прве књиге на
румунском језику у Војводини
После Првог светског рата, у друштвено-политичкој ситу
ацији „која је била прилично депримирајућа, јењавало је
интересовање за уметност и књижевност, оно је било пре
пуштено расположењу и иницијативи појединаца”2. То зна
чи да све што се тада могло штампати, штампало се на рачун
и ризик оснивача часописа. Румунске новине или часописе
1 Рошу, К. (1997) Румунска штампа на простору југословенског Бана
та у периоду између два рата, у: Радови Симпозијума Југословенски
Банат и културна и историјска прошлост, Београд, Завод за уџбенике
и наставна средства, стр. 214-217.
2 Флора, Р. (1976) Румунска књижевност у Војводини, Нови Сад: Матица
српска, стр. 42.
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су углавном оснивали учитељи у румунским селима. Први
писани медији су били такозвани „народни календари”, који
излазе између 1922. и 1925. године у Панчеву и у којима су
објављена позоришна дела за потребу приказивања истих
на сценама културних друштава у румунским селима. Го
дине 1922. у штампарији Wittigschlager из Панчева изашла
је из штампе прва књига штампана у Војводини на румун
ском језику. Реч је о збирци песама под насловом У зимске
вечери (În seri de iarnă) учитеља и директора школе у селу
Долово, Ромулуса Романа (Romulus Roman), која садржи 16
песама и монолог у прози и стиховима. После неколико го
дина затишја, 1927. године у Панчеву је објављен „научни
лист за културу, прогрес и забаву“, Lumina (Светлост), чија
се врло амбициозна идеја свела још од самог почетка на ре
кламе и на невешто конципиран садржај. Иако је постоја
ла тежња да лист постане гласило „свих Румуна из Баната”,
покушај је пропао после само неколико бројева. Требало је
да прође десет година до појаве 1938. године прво у Вршцу,
а затим у Петровграду (данашњем Зрењанину), часопис
Graiul românesc (Румунска реч). Већ од другог броја добио
је помало амбициозан поднаслов „часопис за културу, књи
жевност, уметност, васпитање, друштвена питања и науку“,
а састојао се од свега неколико страна малог формата, са
фотографијама. Ту су објављиване информације о сеоским
дешавањима, румунске песме познатих песника, једна стра
на је била посвећена радницима, једна деци и једна женама.
Такође су били објављени бројни чланци о раду културних
друштава, о почецима аматерских позоришних покрета, као
и стихови песника из Румуније. Публикација је престала да
излази емиграцијом уредника и оснивача у Румунију, а ча
сопис је остао познат у историји само као још један покушај
оснивања „гласила свих Румуна Баната”.
За историју писане речи на румунском језику већи значај
су имали недељници, који су излазили у Вршцу и Панче
ву и које су оснивале политичке партије, што се може ви
дети из самих њихових наслова: Democratul (Демократа),
Biruința (Победа), Ziarul Nostru (Наше новине), Foaia Po
porului Român (Лист румунског народа) итд. Недељник
Nădejdea (Нада) појавио се у Вршцу 1927. године и излазио
је до краја рата. Иако је био националистички оријентисан,
објављивао је народну књижевност, књижевне прилоге и де
ла румунских класика и савременика. Ти су прилози „пред
стављали нит на коју се надовезало текуће књижевно ства
ралаштво”3. Часопис је садржао књижевни додатак Junimea
bănăţeană (Банатска омладина) у којем су објавили први
3 Исто, стр. 46.
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румунски познатији песници али и млади песници-гимна
зијалци (овде су били објављени и књижевни покушаји ма
њих међуратних писаца, интелектуалаца из Румуније, који
су радили у банатским селима као учитељи) итд. Овај ча
сопис је постепено растао у успешан периодични часопис.
Поред информација о политичким догађајима тог периода
и књижевних профила румунских писаца, овде је објавље
на и фолклорна грађа прикупљена у румунскиим селима у
Војводини као и велики број књижевних радова румунских
писаца. Часопис Nădejdea је имао велики значај за развој ру
мунске књижевности у Војводини. Првенствено, Nădejdea
је била публикација политичко-информативног и култур
ног карактера, посвећујући већи део простора животу ба
натских Румуна као и православној румунској цркви. На
њеним страницама биле су објављене песме најпознатијих
румунских песника, али и већи број прозних одломака стра
них аутора. Уредници су углавном преферирали да ту објаве
песме које описују лепоту румунских села али и социјалну
поезију. Приликом обележавања десетогодишњице излаже
ња листа, велики румунски песник Октавијан Гога (Octavian
Goga) послао је следећи поздрав: „Уздајте се у нас, верујте
у своје право да следите траг својих прадедова...” (Credeți în
dreptul vostru de a călca mai departe pe urmele strămoșilor...)4
док је историчар Николаје Јорга послао следећу поруку:
„Ми смо тамо где смо, вољом векова. Тако су нас учили пре
ци да истрајемо. Преко пепела наших предака, лежи прах зе
мље...” (Noi suntem unde suntem prin voia veacurilor. Așa ne-au
învățat strămoșii să fim trainici. Pe cenușa alor noștri stă țărâna
pământului...)5. И друге познате личности су бодриле уред
ништво листа Nădejdea да настави са праћењем и вреднова
њем културе, традиције и говора овдашњих Румуна. Касније
ће се у листу објављивати различити полемички чланци пу
ни клевета и оптужби, те лист постепено губи свој некада
шњи углед. Број читалаца опада, чему је допринела и појава
новог недељника Foaia Poporului Român (Лист румунског
народа) Културног удружења Астра које је настало у Вршцу
за време несугласица и размирица међу румунским интелек
туалцима. Оштра кампања коју је водио овај часопис против
листа Nădejdea довело је до гашења потоњег 1944. године.
Румунски интелектуалци су након гашења листа Nădejdea
објављивали чланке из области образовања, културе и кул
турног аматеризма у листу Foaia Poporului Român.
4 Cf. Рошу, К. (1997) Румунска штампа на простору југословенског Ба
ната у периоду између два рата, у: Радови Симпозијума Југословенски
Банат и културна и историјска прошлост, Београд: Завод за уџбенике
и наставна средства, стр. 215.
5 Исто.
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Када се 1933. године потписала југословенско-румунска
конвенција о уређењу мањинских школа Румуна у Банату и
доласком наставника из Румуније по уговору, култура је кре
нула узлазним путем.6 Ови учитељи су и допринели оснива
њу појединих часописа и институција на румунском језику.
Највећу улогу су имали у оснивању секције на румунском
језику при гимназији у Вршцу и у другим околним селима.
Све ове историјске околности утицале су на начин живота
румунске мањине у српском Банату, што је у великој мери
утицало и на књижевност, јер су овдашњи писци црпели
своје идеје из свакодневног живота румунског сељака.
У раном периоду развоја румунске књижевности у
Војводини, писци су, поред начина живота, писали и о тра
дицијама и о љубави према родном крају. Новоосноване
сеоске школе су школовале позната имена румунске књи
жевности, где су будући писци свој песнички таленат првен
ствено показивали на књижевним секцијама и објављивали
су своја дела у листу Foaia Poporului Român. У међуратном
периоду, између 1923–1924. године велику улогу су имали и
први уџбеници на румунском језику као и прве књиге назва
не Calendarul poporului (1922–1924) или Calendarul Nădejde
(1929–1944), које су, иначе, годишњи календари са страни
цама пуних народне књижевности и оригиналних роман
тичних и традиционалних песама. Поједини писци који су
објављивали у овим календарима касније су постали писци
позоришних дела која су, затим, била приказивана на сце
нама домова културе у румунским селима у Банату. У овом
периоду објављује се кратка проза, афоризми, песме у ба
натском дијалекту и репортаже о животу Румуна у Банату.
Румунски писци, који су се школовали у већим градовима
оснивали су књижевне секције и Удружење румунских сту
дената Југославије 1932. године.
У међуратном периоду, у српском Банату, код румунског на
рода у Војводини развила се свест о оснивању публикације
која ће мештане информисати о свим аспектима живота, али
и књижевни часопис на којима ће сарађивати сви који желе
да се афирмишу као писци, те је тако 1946. године осно
ван недељник Libertatea (Слобода) са књижевним додатком
Libertatea Literară (Књижевна слобода), а затим и часопис
6 Отварају се секције на румунском језику у Гимназији у Вршцу (1934),
отвара се Румунски интернат у Вршцу (1937–1947), оснива се Култур
но друштво Румуна у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (Asociaţia
culturală a românilor din Regatul SCS) (1927), поједина друштва за љу
битеље књига – Читалачко друштво Банатске омладине (Societatea
pentru lectură Junimea bănăţeană) и библиотеке, издавачка кућа и штам
парија Nădejdea (1939) и прве румунске црквене заједнице.
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Lumina (Светлост) 1947. године, па се све што се до тада
писало и објављивало у ранијим публикацијама сматрало
почетничким покушајима ученика, студената или учите
ља-песника. Такође се може рећи да све заслуге за промо
висање румунског књижевног стваралаштва у Војводини
припадају Новинско-издавачкој кући Libertatea, која више
од седам деценија објављује књиге на румунском језику у
Војводини, као и истоименом листу, те часопису Lumina,
који непрекидно излази од 1946. године. Захваљујући из
давачкој кући Libertatea, „можемо да говоримо о једном
аутентичном румунском духовном простору који нас пред
ставља, и зашто да не, о једној књижевности, материјализо
ваној у нашим књигама, писаној на једном истом језику –
румунском”.7
Текстови објављени у првим годинама излажења публика
ција, као и прве објављене књиге, посматране су од стране
румунске критике као текстови „дискутабилне вредности”8,
сматрало се да је то књижевност „без снаге да опстане”, али
и да су сва објављена дела веома значајна за даљи развој
румунске књижевности у Војводини, „за формирање ру
мунске књижевне климе”9, која тек седамдесетих година на
пушта традиционализам, појавом текстова који „истински
покушавају да се сврстају у ред правих литерарних вред
ности”10. Књижевно стваралаштво Румуна је за само неко
лико деценија достигло естетске вредности које овој књи
жевности обезбеђују заслужено место у историји румунске
књижевности.

Први писци и прве књиге – Књижевно
стваралаштво на румунском језику у Војводини
Почетак богатог књижевног стваралаштва Румуна у Војво
дини треба тражити у првим месецима 1945. године, када је
с почетком наставе у средњим школама у Вршцу „почела са
радом и Књижевна дружина ученика у оквиру тадашњег ин
терната”11. Резултат тог рада је Almanahul Societății literare
a elevilor români 1945–1946 [Алманах Књижевног друштва
румунских ученика 1945–1946] који је изашао 1947. године.
7 Чобану, Н. (1997) Пет деценија румунске белетристике у југословен
ском Банату, у: Радови Симпозијума Југословенски Банат и културна и
историјска прошлост, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства,
стр. 208-209.
8 Исто, стр. 208.
9 Исто.
10 Исто.
11 Узелац, М. и Јон, Б. Једног дана у Месићу, зборник песама војвођанских
Румуна, Вршац: КОВ, стр. 9-10.
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У овом алманаху своје песме објављује позната наша песни
киња Флорика Штефан (Florica Ștefan). Почеци у оквиру ове
„литерарне дружине” и на странама недељника Libertatea,
као резултати измењених друштвено-политичких услова
створених Револуцијом и даљим развојем њених тековина
по завршетку другог светског рата, били су веома успешни.
Срећна околност за младе песнике је била та да су се у том
периоду могли угледати на Васка Попу, који је био један од
оснивача часописа Lumina. Те прве поратне године може
мо сматрати пресудним за даљу оријентацију румунских
писаца у Војводини.
Новинско-издавачка кућа Libertatea, основана 1945. годи
не, почела је са издавачком активношћу објављујући испрва
идеолошке књиге са одређеном тематиком. Професор др
Раду Флора (Radu Flora), у својој књизи Румунска књижев
ност у Војводини, објављеној у Матици српској 1976. годи
не, каже да је „војвођанска књижевност на румунском јези
ку рођена 1945. године првим стиховима Јона Балана (Ion
Bălan) у књижевном додатку Libertatea literară [Књижевна
слобода] и у часопису Lumina”12. Године 1947. књиге У зори
(În zori) Михаја Аврамескуа (Mihai Avramescu), Песма мом
селу (Cântecul satului meu) Јона Балана и Пут кроз дан и
ноћ (Drum prin noapte și prin zi) Радуа Флоре отворили су
пут богате издавачке продукције, у којој доминира поезија
и приповетка / роман. Појава ових трију дела поздрављена
су као истинска откровења, како код нас, тако и у Румуни
ји. Први приказ румунске књижевности из Војводине, као
посебан феномен који се развија паралелно са румунском
књижевношћу у матичној земљи, дао је песник Саша Пана
(Sașa Pană) у часопису Књижевна ревија (Revista literară).
Од када је основан додатак Libertatea literară, 31. децем
бра 1946. године у Вршцу, чији је први главни и одговорни
уредник био Васко Попа, креће истински развој румунске
књижевности у Војводини, пратећи шта се дешава у румун
ској књижевности али и у књижевностима југословенских
народа. У Предговору часописа Libertatea literară, Васко
Попа je написао која је сврха оснивања часописа: „пружање
могућности почетницима у књижевном и уметничком дело
вању, с једне стране, и задовољење жеља народних маса за
здравим, реалним и прогресивним читањем, с друге стра
не”13. У њених девет бројева који су изашли у периоду од
априла до децембра 1946. године, поштовале су се „тезе”

12 Флора, Р. (1976) Румунска књижевност у Војводини, Нови Сад: Матица
српска, стр. 59.
13 Прим. прев.
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уредништва14, тако да су објављена књижевна дела у духу
времена Јона Балана, Радуа Флоре, Михаја Аврамескуа, Јо
на Марковићануа (Ion Macoviceanu), Флорике Штефан, Си
миона Драгуце (Simion Drăguța), Теодора Шандруа (Teodor
Șandru) и других писаца-сељака. Дела румунских писаца из
Румуније скоро да се нису ни објављивала.
У својој књизи Румунска књижевност Војводине (Панора
ма једне четвртине века (1956-1970)) истакнути научник и
њижевник Раду Флора пише: „Књижевност на румунском
језику у САП Војводини налази се у положају, да је тако
назовемо, микрокњижевности. Али, да одмах додамо, не
као усамљено острво. Њене мале димензије испољавају се
више у чињеници да су издања штампана у мањим тира
жима и, као таква, обраћају се ограниченом броју читалаца.
Јер, истовремено, она има и привилегован положај: што се
налази на раскрсници двеју књижевности, и то не баш бе
значајних: румунске и југословенске. И не као препрека из
међу њих, већ као чврст мост...”15 Гледано данас, књижевно
стваралаштво на румунском језику у Војводини заузело је
значајно место у културном животу војвођанских Румуна, у
склопу широких захтева духовног живота ове мањине.
Априла, 1946. године, по закључивању првог конкурса рас
писаног за писце на румунском језику, основан је поменути
књижевни додатак Libertatea literară где су објављени радо
ви награђени на конкурсу. Убрзо, 11. августа 1946. године,
основао се и књижевни круг Lumina када је „рођена жеља
наших књижевника да књижевној активности дају карак
тер организованог рада”16. Од тада почињу се организовати
књижевне вечери по разним селима у Банату, што утиче
на ширење круга стваралаца и читалаца на румунском јези
ку. Идуће, 1947. године, почиње да излази часопис Lumina,
чији је први одговорни уредник био Васко Попа а који из
лази без престанка и данас. За развој књижевне активности
на румунском језику од великог значаја био је послератни
развој школства, појава већег броја часописа на румунском
језику, као и научна истраживања о проблемима румунског
језика и књижевности у оквиру Друштва за румунски језик
у Војводини, основаног 1962. године. Часопис Lumina је од
свог настанка оријентисан ка промовисању оригиналног
стваралаштва писаца на румунском језику. У часопису су
14 Agache, C. (2010) Literatura română din Voivodina, Panciova: Editura
Libertatea, р. 35.
15 Флора, Р. (1976) Румунска књижевност у Војводини, Нови Сад: Матица
српска, стр. 58-59.
16 Узелац, М. и Јон, Б. (1976) Једног дана у Месићу, зборник песама војво
ђанских Румуна, Вршац: КОВ, стр. 10.
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објављивана дела књижевности народа бивше Југославије и
вредна остварења светске књижевности, као и књижевности
суседне Румуније.
У првим деценијама од оснивања часописа Lumina, листа
Libertatea и књижевног додатка Libertatea literară као и из
давачке куће Libertatea, мало се неговала књижевна кри
тика, нарочито када су у питању остварења војвођанских
Румуна. Управо због недостатка добрих књижевних крити
чара или неког ко би могао вредновати објављена дела на
румунском, као и због проналажења талентованих писаца
међу румунском мањином у Војводини, формирао се Актив
писаца при Друштву за румунски језик у Војводини у окви
ру којег су се организовали састанци на којима се критички
разговарало о свакој објављеној књизи румунских писаца.
Стални сусрети са члановима литерарних секција ученика
средњих школа помогли су у јављању нових имена у румун
ској књижевности, која је знатно кренула узлазним путем у
првим послератним годинама.
У првим деценијама рада Издавачке куће Libertatea најви
ше је било књига поезије, затим су били објављени романи,
приповетке и позоришни комади, али у поређењу са сто
тинама наслова школских уџбеника на румунском језику
ситуација је била поражавајућа за књижевни израз: „једна
књига из културе и књижевности на дванаест осталих”17.
Интересантна је чињеница да се у послератном периоду, ни
после три деценије није појавило ниједно дело књижевне
критике, осим историје књижевности. Књижевна критика
је повремено објављивана у часописима, али то још увек
није било систематски ни организовано. Прву поделу ру
мунског књижевног стваралаштва на румунском језику у
Војводини урадио је професор Раду Флора у својој књизи
Румунска књижевност у Војводини: 1. Фаза полета и афир
мације (1945–1955), која је снажно ангажована политички и
социолошки „и са применом (и импликацијама) [...] крите
ријума социјалистичког реализма”18; 2. Период „стагнирања
продуктивности у обиму, у маси, али и период концентри
сања и избора старта ка новом полету [...]”19. Ово је период
између 1956. и 1965. године. када часопис Lumina објављује
у једном свом броју есеј тада младог песника Јона Милоша

17 Флора, Р. (1976) Румунска књижевност у Војводини, Нови Сад, Матица
српска, стр. 60.
18 Узелац, М. и Јон, Б. (1976) Једног дана у Месићу. Зборник песама војво
ђанских Румуна, Вршац, КОВ, стр. 13.
19 Исто.
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(Ion Miloș), Шта нам је чинити?[Ce-i de făcut?],20 који ће
довести до великих препирања између писаца традициона
листа и писаца модерниста, одмах након сукоба у српској
књижевности проузрокованог појавом збирки Кора Васка
Попе и 87 песама Миодрага Павловића. Есеј је био неоп
ходан сигнал о напуштању старих образаца писања и поче
так промена у песничком дискурсу у Војводини, напуштање
пролеткултистичких идеја и окретање модернизму, што је
довело до аутоегзила појединих песника у српску књижев
ност. Само један мањи број песника се временом вратио
свом језику и објављивао и на румунском језику. Ипак, у
овом периоду прве збирке песама објављују песници по
вратници са букурештанског универзитета, који доносе но
ви лирски дискурс у румунском песништву у Војводини.
Тек у следећем, трећем периоду биће плодно трагање за
критеријумима, што и доводи до појаве првих књига књи
жевне критике. Ово је период од 1966. године, „етапа осло
бађања од шема, етапа непретпостављених полета, наро
чито у поезији, али и у прози”21. Једна од првих историја
румунске књижевности из Војводине, под насловом Румун
ска књижевност из Војводине објављена 2010. у Издавачкој
кући Libertatea, ауторке Катинке Агаке (Catinca Agache) из
Румуније, говори о румунској књижевности у Војводини по
дељеној по генерацијама (генерација писаца педесетих го
дина, генерација писаца шездесетих година итд.) али не и по
другим критеријума, највише због тога што се развила ван
матичне државе, по њеном мишљењу без већих сличности
са румунском књижевношћу у Румунији, где је у том перио
ду био на снази Чаушескуов режим који је спаљивао књиге
које му нису биле по укусу и које су биле „претња држави”,
а писце протеривао из државе или забрањивао (тако су били
забрањени највећи умови двадесетог века, као што су Ежен
Јонеско (Eugen Ionescu), Емил Сиоран (Emil Cioran), Мир
ча Елијаде (Mircea Eliade) итд.). У том периоду румунска
књижевност из Војводине је окренута српској књижевној
сцени у којој су доминирали писци који су својим даром
допринели ослобађању од политичког притиска, где током
педесетих и шездесетих година 20. века више генераци
ја неомодерниста експериментише „у књижевном ствара
њу као и литерарним формама и поступцима обликовања”
(Оскар Давичо, Дибрица Ћосић, Михаило Лалић и многи
други). Њима се тада придружују својим модернистичким
20 Miloș, I. (1957) Ce-i de făcut? Lumina XI, br. 6, рр. 292-295; Miloș, I. (1958)
Ce-i de făcut? Lumina XII, br. 1, рр. 35-38.
21 Флора, Р. (1976) Румунска књижевност у Војводини, Нови Сад: Матица
српска, стр. 60.

197

В. ПОПОВИЋ, Ф. НЕМЕТ и М. Н. ЖУРКА
продорима Павле Угринов, Миодраг Булатовић, Васко По
па, Бранко Миљковић, Стеван Раичковић, Иван В. Лалић,
Борислав Радовић и други”22.
Од седамдесетих година наовамо румунска књижевност у
Војводини бележи суштински и буран преображај, а значај
на дела неких писаца нуде занимљив увид у ново књижевно
раздобље. Имајући у виду да румунска књижевност у Вој
водини не припада школама и групацијама, она је у непре
станом отварању и обнављању, а збирке поезије из овог пе
риода, Буђење клепсидре Славка Алмажана (Slavco Almăjan)
(1973) и Једног дана у Месићу (1976) Милана Узелца и Јона
Балана, сведоци су тражења властитог идентитета. Упркос
садржајном шаренилу и одсуству строжих критеријума, ове
две збирке ипак имају књижевноисторијску намену – оне
означавају прве антологије песништва Румуна у Војводини.
„Њена појава намеће и питање правог критичког самоиспи
тивања односа и сразмера, и то управо данас, када ова млада
литература показује знаке зрелости. Или управо данас, када
је ова поезија једна од малобројних југословенских која већ
има своју, написану, историју књижевности”23.
Када је 1975. године на чело часописа Lumina био изабран
песник Славко Алмажан, лидер генерације песника модер
ниста и подржан од стране младих песника Петру Крдуа
(Petru Cârdu) и Јоана Флоре (Ioan Flora), румунска књижев
ност у Војводини се окреће другим књижевним просторима
(објављују се рецензије румунских критичара и преведена
дела светске књижевности), синхронизацији са румунском
али и са светском књижевношћу, уписујући нову фазу у
свом развоју. Иако се у часопису Lumina објављују разни
критички ставови о румунској класичној књижевности, или
осврти на књижевност народа бивше Југославије и светске
књижевности, прикази дела румунске књижевности из Вој
водине веома су ретки, највише због малог броја књижев
них критичара. О малом броју критичких приказа указују и
историчари румунске књижевности из Војводине, Штефан
Н. Попа (Ștefan N. Popa) (Историја румунске књижевности
из Војводине, Панчево, Либертатеа, 1997) и Катинка Агаке
(Румунска књижевност у Војводини, 2010), мада када да
нас, после пола века, вратимо филм уназад и анализирамо
22 Ђорђић, С. (2019) Српска књижевност 20. века. Покушај периодизаци
је, у: Philologia Mediana. Годишњак за српску и компаративну књижев
ност Филозофског факултета у Нишу, год. 2, бр. 2, Ниш, Филозофски
факултет, стр. 171.
23 Крду, П. (1983) Румунска поезија у Војводини. Токови, опредељења,
песници, у: Поподне у граду. Антологија песама војвођанских Румуна,
Вршац: Књижевна општина Вршац, стр. 12-13.
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рубрике посвећене култури недељника Libertatea, све броје
ве часописа Lumina и друге часописе објављене на српском
и на мањинским језицима у Војводини, књижевна критика
је увек била ту негде присутна, макар с пола странице прика
за. Критику румунских дела затичемо у дневној и недељној
штампи (Libertatea, Libertatea literară, Политика, Књижев
не новине, Борба и др.), као и у стручним и научним часопи
сима (Lumina, Hid, Летопис Матице српске, Поља, и др.),
на румунском, српском, словачком, мађарском, русинском и
другим језицима24. Имена која су се афирмисала на књижев
ном плану, потписују и разне есејистичко-критичке приказе
који оцењују феномен румунске војвођанске књижевности
из различитих углова. Тек после оснивања Друштва за ру
мунски језик у САП Војводине (1962) и стварања Књижев
ног актива при овом друштву (1964) повећава се и брига за
књижевни феномен и културу и реорганизацију. На једном
од научних скупова Друштва за румунски језик одлучено је
да се убудуће стави акценат посебно на сваки књижевни род
и да сваки учесник објави своје радове у Аналима Друштва
за румунски језик, постепено удаљавајући се од строгог и
крутог социјалистичког реализма. Радом критичара Симе
Петровића под насловом Вредности војвођанске румунске
књижевности25, појавила се идеја о писању монографске
научне студије, потез који је прихваћен са одушевљењем и
што је навело и друге млађе писце да се испробају у писа
њу есеја и критичких приказа. Професор Раду Флора је ис
пратио сваки нови корак у румунској књижевности, о чему
је писао следеће: „Дакле, појавио се низ имена, старијих и
млађих, и неке суштинске анализе, оне које су на нас остави
ле утисак, сведоче о томе да ће нова књижевна критика иза
ћи из ћорсокака и да ће не само успети да прати књижевни
покрет, већ да ће у доброј мери и утицати на њега”26.
Кад је на челу часописа Лумина дошао новинар, преводи
лац и публициста Симеон Лазареану (Simeon Lăzăreanu),
румунска књижевност се све више окреће ка генералном ру
мунском и европском феномену у правцу синхронизације са
њим. Сада се појављују позната имена румунске књижевно
сти у Војводини, преводе се позната дела светске и српске
књижевности на румунски језик, а велика имена румунске
24 Ћорковић, М. (2014) Књижевна историја као систем културног памће
ња: на примерима из румунске књижевности у Војводини, у: Анали Фи
лолошког факултета, књига XXVI, Свеска I, Универзитет у Београду,
стр. 135.
25 Petrović, S. (1971) Valorile literaturii române voivodinene, Lumina, Nr. 6,
XXV, 1971, рр. 26-36.
26 Флора, Р. (1976) Румунска књижевност у Војводини, Нови Сад: Матица
српска, стр. 151.
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књижевности објављују своја дела у овом часопису. Књи
жевна критика је првенствено била присутна захваљујући
публицистима и писцима, као и универзитетским професо
рима и румунским страним лекторима са београдског или
новосадског универзитета.
Више десетина текстова српских критичара о румунској
књижевности из Војводине или о румунској поезији у прево
ду Петру Крдуа, Адама Пуслојића, Флорике Штефан, Слав
ка Алмажана и др. објављена су у српским или у војвођан
ским румунским часописима, подстичући тиме младе писце
у њиховом афирмисању као и објављивањем њихових првих
књига у издавачкој кући Либертатеа. Већи део писаца, као
што су Јоан Флора, Јоан Баба (Ioan Baba), Павел Гатајанцу
(Pavel Gătăianțu), Петру Крду пишу паралелно на српском и
на румунском, о чему пише Славко Алмажан у својом књизи
Metagalaxia minoritară [Мањинска метагалаксија] (1996):
„Румунска књижевност из Војводине се развила у држави
у којој билингвизам и плурилингвизам су били сасвим нор
мални феномени. Она се није појавила у дијаспори (...), наш
стваралачки језик је румунски, а егзистенцијални простор
Војводина. Можемо рећи да се она појављује под окриљем
двеју култура, двеју темпераменталних категорија, једна
балканска и друга европска, западна.”27
Неповерење у „мањинско стваралаштво”28 било је за Васка
Попу и Флорику Штефан покретач за напуштање мањин
ског простора стваралаштва и прелазак у други, већински –
српски, иако су оба имена била веома важна и позната у ру
мунској култури и књижевности у том периоду у Војводини.
Инвазија идеолошког је један од узрока одлагања природног
тока развоја румунске књижевности у Војводини, што је и
разлог што се до шесте или седме деценије прошлог века не
може говорити о аутентичној књижевности на румунском
језику на овом простору. Ипак, убрзо долази до преокрета,
до буђења и формирања поетске свести, када се увелико ра
ди и објављује на румунском, са тенденцијом покушавања
превазилажења мањинског стања и буђења мањинске ру
мунске књижевности и културе. Објављују се значајна де
ла румунске књижевности у Војводини стварајући се тако,
постепеним одвајањем од центра (Букурешта) и померањем
ка периферији, један књижевни микрокосмос који није био
ни налик периферијском: „песништво Румуна у Војводини,
27 Almăjan, S. (2007) Rigoarea și fascinația extremelor, Pancevo, Libertatea,
р. 40.
28 Упућено је читалачкој публици која је лимитирана бројчано са огра
ниченим могућностима комуникације са матичном литературом и
критичким пријемом у њој.
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створено на матерњем језику (...) по изразу и продуктивном
дослуху са светским струјањима и с незаобилазним и вид
ним местом чак и у најстрожем прегледу поетских оства
рења на тадашњем југословенском културном тлу“.29 Истог
мишљења је и сам песник Петру Крду, када је морао да од
лучи по којим ће критеријумима изабрати песнике (јер до
тада, због малог броја књижевних критичара, нико није го
ворио о малим или великим писцима или о бољим или ло
шијим песницима, највећи успех за једног Румуна у Војво
дини је да буде објављен, што је сматрао као довољан знак
да нешто вреди) за своју антологију песама војвођанских
Румуна. Он каже да „бити песник у ’малим’ литературама
представља забуну. Ко је песник, а ко то није? Написати и
штампати књигу значи бити њен аутор. Но, значи ли то бити
творац песничког опуса или поетике? Главна брига ’малих’
и ’младих’ књижевности треба да буде јасно оивичење си
стема вредности у покушају интеграције југословенских
песничких остварења. То значи да писање на језику једне
југословенске народности исто толико захвално као и писа
ње на српском, македонском или словеначком. Нема бољих
и лошијих положаја. Има само више или мање стваралачких
талената који продиру у ризницу општејугословенске књи
жевности.”30
Другачијег мишљења је песникиња и преводилац Илеана
Урсу (Ileana Ursu), која пише и на српском и на румунском
језику и за коју „песма је исповедно-ироничан исказ само
посматрања и дивног чуда постојања”31. У предговору своје
Антологије румунске прозе у Војводини каже да се огрешила
о многа дела која нису ушла у ову антологију јер намера
јој није била вредносни суд, већ лично виђење прозе на ру
мунском језику у претходних пола века њеног постојања у
Војводини: „тематски низ прозних остварења углавном се
задржао у оквиру румунске заједнице, на локалном и реги
оналном плану (...) ткајући прозно штиво као причу с по
руком, управо за румунског читаоца из одређеног региона.
Аутори су се задржали у оквирима своје заједнице не само
тематски, већ и језички; мало њих је марило за токове про
зе у ширем (књижевном) окружењу”32. Овакво различито
29 Аћин, Ј. (1983) Поговор, Поподне у граду. Антологија песама војвођан
ских Румуна, Вршац: КОВ, стр. 93.
30 Крду, П. (1983) Предговор, Поподне у граду. Антологија песама војво
ђанских Румуна, Вршац: КОВ, стр. 13.
31 Крду, П. (1983) Поподне у граду. Антологија песама војвођанских Руму
на, Вршац: КОВ, стр. 16.
32 Урсу, И. (2012) Антологија румунске прозе у Војводини, избор и превод:
Илеана Урсу, Панчево, Либертатеа, стр. 5-6.
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виђење румунске књижевности у Војводини се може комен
тарисати само као доказ да се проза различито развила од
поезије. Ако је румунска поезија из Војводине дала значај
на имена током периода о којем говоримо, онда је проза у
многоме заостала за лириком. Можда је и то разлог што се
није више говорило о томе, а још мање преводило. Прозна
дела која се налазе у антологијама или која су објављена у
издавачкој кући Либертатеа, говоре нам о еволуцији, о тра
гањима румунског писца током седам деценија књижевног
стваралаштва. Сваки румунски аутор је у својим делима и
носилац једног посебног израза и у томе лежи оригинал
ност његовог дела. Њихово прозно дело доживљавамо и као
драгоцен допринос у прожимању и бољем познавању раз
личитости нашег мултикултуралног стваралачког простора.

Закључак
Неспорна је чињеница да данас, захваљујући издавачкој де
латности Издавачке куће Либертатеа, можемо говорити о
једној аутентичној румунској књижевности, која се појавила
на раскршћу више култура. Под утицајем српске књижев
ности с једне стране и других књижевности националних
мањина из Војводине с друге стране, румунска књижевност
из Војводине постала је јединствена и снажна, позната у
Румунији, највише због могућности слободног испољава
ња стваралачког талента, у деценијама када је у Румунији
било забрањено износити другачија мишљења од наметну
тих, а часописи и издавачка кућа Либертатеа су отворили
врата свим креативним умовима, на овај начин очувајући и
негујући румунски језик и праве духовне вредности.
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DEVELOPMENT OF ROMANIAN LITERARY CREATION
IN VOJVODINA AFTER THE FIRST WORLD WAR
Abstract
In this paper we will analyse the historical progress of the development of
the Romanian intelligentsia in Vojvodina, the establishing of Romanian
institutions as a result of intellectual activism, but also the emergence
of the first magazines and writers in Vojvodina who contributed to
the development of Romanian mentality and culture in this area. In
the first part of the paper, we will present the historical context of the
appearance of the first publications in Romanian, then the presence of
literary works in Romanian magazines, publication of the first books in
Romanian and the beginnings of the publishing house Libertatea from
Pančevo. The aim of this paper is to show to a wider readership the
development of the Romanian writing culture in Vojvodina after the
First World War until the last decades of the twentieth century, when
the Romanian books can be placed side by side with the books of
other minorities in Vojvodina. Romanian literature, although relatively
“young”, developed rapidly, reaching the level of the literature in the
home country in less than a century. Due to its geographical origin
and intercultural permeation on the territory of Vojvodina, Romanian
literature is unique, interesting and can be explored as a special cultural
phenomenon.
Key words: Romanian literature, book, culture, magazine, intellectual,
Vojvodina
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ДРУГИ У ХЕРИТОЛОГИЈИ
ПРИМЕР БАНАТСКА КУЋА
Сажетак: У овом раду говори се о неким другачијим начинима при
купљања и чувања баштине, односно о људима који сакупљају и
излажу предмете из прошлости, који су њима лично због неких
особина, драги и битни. Колекционирање је пракса стара колико
и људски род, а када се сведе на просто „сакупљање” долази се
до идеје да она није својствена само људском роду. У људској је
природи да нешто сакупља, чува, показује, тако да данас постоји
велики број ствари које неко сакупља и врло их је тешко кате
горизовати и побројати. Насупрот музејима постоје приватне
колекције старина које имају готово исту функцију као музејске.
У овом раду такође, покушавају да се изложе предности и мане
ових „нелегитимних” збирки на примеру једног пасионираног ко
лекционара из Зрењенина који своју занимљиву колекцију излаже у
просторијама свог ресторана „Банатска кућа”.
Кључне речи: баштина, збирка, колекционар, документовање,
сакупљање, прошлост, старина

О музеју
Као што је већ опште познато музеј је непрофитна, стална
установа у служби друштва и његовог развоја и отворена је
за јавност која сабира, чува, истражује, комуницира и изла
же материјална сведочанства човека и његове околине, ради
проучавања, образовања и забаве. Музеји у новије време су
на првом месту комуникацијски центри који задржавају и
развијају све друге функције традиционалног музеја.1 Глав
ни облик комуникације је изложба, мада се сваки пренос
информације сматра комуникацијом. Први комуникацијски
процес човека и предмета одвија се при селекцији или ода
биру предмета из археолошке или неке друге средине, затим
1 Šola, Т. (2003) Eseji o muzejima i njihovoj teoriji, Zagreb: Hrvatski nacio
nalni komitet ICOM, str. 247.
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када је предмет одабран и као такав препознат као музеалија
наставља се комуникација кроз процесе његовог истражива
ња и документовања. Ово су затворени типови комуникаци
је. Најбитнији је отворени тип односно изложба, комуника
ција са публиком, где предмет издвојен из своје средине у
овој новој музејској има за задатак да нам да информације
о времену из кога долази или посведочи о неком догађају.2
Облици комуникације служе се различитим медијима помо
ћу којих преносе знање о музеалијама и културној баштини
и документоване поруке. Музеалија је изразит комуника
цијски објект који у односу на социјални (културни) и про
сторни (историјски и географски) контекст развија инфор
мацијске процесе.3 Музеалија је музејски предмет, предмет
баштине који је издвојен из своје реалности и премештен у
музејску стварност, те је постала документ своје стварно
сти. Предмет баштине је реални предмет који својим мате
ријалом и обликом документује реалност у којој је настао, у
којој је живео и са којом је ушао у садашњост.4
Међутим није музеј једина институција где се може наћи
предмете са овом сврхом. Наиме постоје многи алтернатив
ни видови сакупљања и чувања ствари из прошлих времена,
мада им није посвећена довољна пажња и дат прави значај.
Свакако њихова функција није увек иста као оних из музеја,
али на свој начин и ови предмети дају одређене информаци
је о времену из ког долазе. Када би тражили разлике између
музеалија и предмета из „нелегитимних” збирки, било би
их веома, а свакако основна је да су музеалије сведочанства,
документи.5 Такође, битна функција музеја је трезорска, која
обухвата процес теорије музејске тезауризације. Сам појам
тезауризација изведен је из речи thesaurus односно трезор,
ризница и јасно казује да је овде реч о феномену чувања
предмета који се скупљају из неке средине и смештају у
нову. Ови предмети нису обични и нису се случајно нашли
овде, они су резултат систематског сакупљања са јасним ци
љем – стварањем збирке музеја. Ово је једна од битнијих
разлика између музејских и „нелегитимних” збирки.
Треба истаћи и да су предности музејских предмета број
не, о њима се доста зна, они нам јасно говоре своје поруке,
2 Zbynek-Stransky, (1970) Temelji opšte muzeologije, Muzeologija 8, Zagreb,
str. 37-74.
3 Bulatović, D. (2005) Baštinstvo ili o nezaboravljanju, Kruševački zbornik 11,
str. 11.
4 Исто, стр. 13.
5 Milosavljevic-Ault, A. (2011) Muzej „kolekcionar”, Punkt novine br. 2,
str. 47.
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одабрани су да буду ту због круцијалне важности за друштво
и разумевање прошлости, некад и због естетских вредности
само, али неретко се деси да заправо приватна колекција има
много вредније артефакте, иако без документације и других
појединости битних за процес музеализације. Документа
ција предмета је оно што је веома битно за музеализацију, и
што даје велику предност музејском предмету у односу на
ове друге, јер да би се предмет документовао потребно је
да се идентификацијом предмета открију и забележе његове
особине. Основне особине предмета су: материјал од кога је
сачињен, у шта спада конструкција, облик, сировина; затим
историја предмета, чему је пре служио; околина, односно
просторни односи; и важност, где се обухватају емотивне и
психолошке поруке.6

О колекционарству и колекционарима
Колекционар је посебна врста сакупљача, његова сврха је
да сакупи збирку сродних предмета, како би била што це
ловитија, јединственија и ненадмашнија. Сакупљање кори
сних предмета није само по себи колекционарство, није ко
лекционар сакупљач било чега. Колекционар је особа која
пасионирано сакупља одређене предмете ради сопственог
задовољства.7
Постоји велики број оваквих људи, јер заправо је веома те
шко смислити ствар коју барем неко не скупља. Од оних
школских примера – колекционара уметнина и скупоцених
ваза, па до скупљача оних најобичнијих, тривијалних, ни
коме потребних, одбачених предмета за којима се трага по
таванима и подрумима, а понекад чепрка и по депонијама
отпада...
Колекционар је честа новинарска тема, а ушао је и умет
ност Фаулсовим романом Сакупљач (Тhe Collector), по ком
је Вилијам Вајлер (William Wyler) снимио истоимени филм.8
Као што је већ речено, све може бити предмет колекционар
ства јер је оно страст, понекад овисност, средство престижа,
а неретко и лукав премда рискантан начин улагања новца.
Рубенс (Rubens) на пример, није био само сликар него и ко
лекционар слика, а насупрот њему на сликама и делима Ван
Гога (Van Gogh) колекционари су зарађивали велики новац
после његове смрти.
6 Zbynek-Stransky, (1970) Temelji opšte muzeologije, Muzeologija 8, Zagreb,
str. 37-74.
7 Milosavljevic-Ault, A. (2011) Muzej „kolekcionar”, Punkt novine br. 2,
str. 47.
8 https://sh.wikipedia.org/wiki/The_Collector
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Као што видимо из многобројних примера објекти сакупља
ња су најразличитији. Временом објекти се мењају, односно
неки нестају (добар пример су папирни прстенови на цига
ретама, папири чоколадица које се више не производе), али
зато на њихово место долазе неки нови, модернији и при
ступачнији у том тренутку (рецимо магнет за фрижидере
или привезак за кључеве...). На овај начин шири се подручје
сакупљања и у њему учествује све већи број људи.
Сакупљање је временом постало веома битно и популарно,
па за најраспрострањеније сакупљаче постоје имена која су
одавно широко позната, рецимо филателисти или нумизма
тичари. Међутим мало је теже с власницима збирки различи
тих кутија шибица или њихових етикета (тривијалија) који
се зову пхилуменисти, пхилиберуменисти и цумиџапхисти.
Оно што је заједничко свим сакупљачима је подела на ус
путне сакупљаче и на оне озбиљне. Успутни сакупљачи са
купљају све што им падне под руку и свиђа им се, а притом
не троше новац на повећавање и очување своје колекци
је, коју с времена на време извуку из кутије и прегледају.
Озбиљни сакупљачи су нешто сасвим друго и међу њима су
ретки они којима колекција није најважнија споредна ствар
на свету. За њихове збирке потребно је пуно простора. И они
врло често своје колекције деле са јавношћу.9

Човек без хобија је човек без душе
Обична забава сакупљања разноразних предмета прво
углавном прелази у навику, а затим у страст. Колекциона
ри врло озбиљно схватају свој хоби, али како и не би кад су
многи колекционарски предмети непроцењиве вредности.
Најзаступљенији колекционари су на пример:
•

Филателисти који се баве скупљањем поштанских ма
рака. Некад је тај хоби био пуно раширенији, свако
друго домаћинство имало је своју малу збирку (вред
ну или не, није битно), а и данас је бројчано највише
управо филателистичких друштава. Највредније су
међу маркама, наравно, оне издане као јубиларне, не
коме у част, и те су најређе, понос колекционара. Мар
ке обавезно морају бити спремљене у албуме јер, као
што се неурамљена слика уништи, тако и незаштићена
поштанска марка постаје похабана и губи вредност.

•

Скупљање стрипова спада међу „новије” колекци
онарске страсти, будући да завидне и вредне збирке

9 Milosavljevic-Ault, A. (2011) Muzej „kolekcionar”, Punkt novine br. 2,
str. 47-48.

208

ЈОВАНА КОЛУНЏИЈА
датирају из педесетих година 20. века. Колекције
стрипова ретко настају с намером и смишљено, оне
су најчешће одраз неког афинитета из детињства.
Обично се скупљају радови једног аутора, једне шко
ле стрипа или једног јунака. Код нас су најпознатије
и најраширеније колекције „Алана Форда”, „Дyлана
Дога”, „Таличног Тома”, „Загора и Чика”... Неки рари
ретни бројеви, најчешће први, могу досећи вртоглаво
високе цене јер су штампани у врло малом издању и
заиста су вредни примерци те младе уметности.
•

Тешко је некоме ко никад није пустио плочу у грамо
фону, ко зна само за прочишћени компјутерски звук,
објаснити какву чар слушања пружа плоча. Плоча, ме
ђутим, није само средство на којем је снимљена нека
ква музика, она је била израз једне генерације. Данас
није лако пронаћи добро очувану и неоштећену пло
чу, посебну ону из тридесетих, па се такве сматрају
највреднијима. Осим њих, на вредности добијају и
раритети, посебно синглице издане у врло малим ти
ражима. У групу колекционара плоча ставићемо и мо
дерну верзију, колекционаре ЦД-а, а њима су блиски
и скупљачи књига. Иако ће љубитељи плоча и музике
преслушати сваки албум који имају, постоје они љу
ди који књиге скупљају само зато да их имају, већину
нису преслушали (прочитали), али задовољно се мо
гу похвалити одређеном едицијом, опусом одређеног
аутора и сличнога.

•

Значке не морају бити ни по чему посебне нити вред
не, али исто као и марке, готово свака кућа има своју
колекцију. Наиме, у прошлом систему било је уобича
јено да се у свакаквим и различитим пригодама доби
јају значке. Оне су биле знак пажње или вредно при
знање као што су данас медаље. Значке су добијала
деца у основној школи, на радним акцијама, бавећи
се спортским активностима, добијали су их запослени
као сећања на одређени дан, као награду итд. Колек
ционари су ипак мало проширили видике па поседују
значке из читавог света, али већина кућних колекција
је са домаћих простора.

•

Скупљању новца, углавном кованог, али у модерно
доба и папирнати новац долази у обзир. Не може се
говорити у постотцима, али постоје они који новчи
ће скупљају због њиховог изгледа и вредности, а да
се притом не занимају за истoријску позадину нити
за то шта новчић представља. Будући да се нумизма
тика бави проучавањем кованог новца као културно-
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историјског споменика, правом нумизматичару стара
кованица ће рећи пуно о времену из којег потиче, а
сам ће се интересовати и за владара који је издао но
вац, те какву је вредност имао.
•

Скупљачи старих разгледница можда не могу профи
тирати као филателисти, али њихов хоби има посебну
чар. Готово да не постоји разгледница с почетка 20.
или из 19. века која није исписана, на којој красопи
сом неко некоме није пожелео нешто лепо, послао по
љупце и поздраве. Привлачно је знати да свака од тих
полупоцепаних, масних и флекавих разгледница крије
своју причу.

•

Сакупљачи антиквитета су доста распрострањени јер
се антиквитетом може назвати било који предмет из
прошлости мада се у овој грани обично подразуме
ва да се сакупљају стари предмети из кућа, попут на
мештаја, предмета примењене уметности. Љубитељи
ових предмета сигурно неће остати имуни на леп ко
мад оружја, накита или украсног предмета. Посебно
ипак треба споменути колекционаре старих лутака,
углавном порцуланских за које се одећа ручно ши
ла, а такве ствари врло често, осим новчане, имају и
емотивну вредност.

•

Салвете, да ли се скупљају и данас? Када се постави
ово питање у 21. веку, оно звучи прилично неатрак
тивно - с обзиром на то шта данас свет нуди, ко још
скупља салвете. Ипак, хоби скупљања салвета још
увек траје и занимљивији је него пре. Најбоља опција
је, наравно, ако се салвете сакупљају из разних делова
света јер се успут стварају успомене а и свака салве
та значи нешто посебно. Вредност збирке је да буде
велика, шарена и разнолика.

Намерно или случајно, сакупљачи, колекционари чине ве
лико добро свима. Они у својим страсним потрагама за до
пунама својих збирки налазе свакојаке старине које упот
пуњују слику прошлости, и које ће остати ту, нађене и са
купљене за будућност, отргнуте од заборава и пролазности.

Банатска кућа
У даљем раду говориће се о пасионирано озбиљном саку
пљачу старине, који своју збирку излаже у свом ресторану
„Банатска кућа” у Зрењанину. У потрази за бар једним не
свакидашњим колекционаром, наишла сам на овај мали му
зеј старине коју повезује географска црта, односно предмети
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сакупљени у овој колекцији припадају предметима из про
шлости Баната.
Кроз разговор са господином Тадеином сазнала сам доста
појединости о овом назовимо га „сакупљајућем хобију”, ма
да је то свакако много више за овог господина. Како каже
он заправо и не зна тачно време када је почео да се зани
ма за старину, цео живот је нешто скупљао, наравно сходно
својим могућностима. Такође он истиче да не сакупља и не
поседује ни једну ствар која му се пре свега не допада би
ло физички било због своје намене. Небитна му је вредност
ствари, вреднује их једино по томе „колико му се свиђа не
што” и да ли се уклапа у његову причу.
Сам их проналази на свакаквим местима, сређује и скла
дишти, наравно непрофесионално и прилично хаотично.
Тек у неким зрелијим годинама када је имао материјалног
основа одлучио је да те старе сакупљене предмете изложи у
свом простору, подели их са свима, и тако је настала идеја о
ресторану „Банатска кућа”.
Концепт ресторана је такав да се све ради у неком вој
вођанском стилу, од архитектуре до ситница које красе
унутрашњост, односно двориште.

Слика 1

Први поглед на ресторан одмах говори да је рађен у овом ду
ху. Приземна дугачка кућа са карактеристичним прозорима,
дрвеном верандом и кровом покривеним трском. Унутра
шњост је рађена потпуно у аутентичном маниру са високом
дрвеном таваницом, неравним зидовима, и имитацијом ста
рог пода. На дрвеним гредама, на плафону су окачени разни
ћупови и разнолики лустери са стакленим абажурима.
Најзанимљивији детаљ ентеријера су опеке којом су неки
зидови обложени а које су велика опсесија власника и дати
рају неке чак са почетка 19. века. Веома је поносан на њих
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и наравно за сваку или скоро сваку има неку своју причу ка
ко је дошао до ње и где је пре стајала. Заиста је велики број
цигли ту, а најзначајније је што на некима има натписа који
говоре у којој циглани су се произвеле и тачне године, или
само иницијале бивших власника. Посебно место има опе
ка која је из 1850. године а била је саставни део мађарског
затвора. Колекционар је везан за њу јер како каже сасвим
случајно ју је нашао и да није био упућен у детаље не би је
ни приметио у гомили сличних. И он је поборник теорије да
предмет нађе нас, а не ми њега.

Слика 2

Комплетан ентеријер је аутентичан, а посебан печат свему
даје пећ која је уствари узидана у један од зидова, што је би
ла традиција у прошлости у овим крајевима. Иако је ова пећ
изазвала велике невоље газди, јер је кафана пре извесног
времена горела управо због ње, чини ми се да она заслужује
титулу „звезде” овог простора.
Заиста о свакој ситници овде се водило рачуна, посебно због
аутентичности и како каже колекционар да не би упао у не
ки облик кича и лажног представљања нечега што је некада
било. Због оваквог става предмети које сакупља су пре све
га утилитарног карактера, углавном стварчице којима су се
служили наши преци.
У колекцији се налазе и велика запрежна колица (иначе
колекционар има приличан број колица различитих наме
на) у којима се налазе различити предмети који су служили
углавном у спремању хране или њеном преношењу и чу
вању. Рецимо корпа за хлеб, посуда у којој се прави путер,
посуда која је прототип данашњем фрижидеру, велики број
кантица за млеко, неке са ознакама бивших власника, мле
каре, посуда за сир, велики број флаша, аван, ручни млин за
пшеницу... У овом делу налазе се и нека оруђа и помагала
која су служила за обрађивање земље или рецимо за изград
њу кућа (калупи за цигле, справа којом се намешта трска на
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крову, лампа за заваривање, канта за воду која се носила на
леђима, справа за круњење кукуруза).

Слика 3

Даље, издвајају се предмети попут старих опанака и клом
пи од дрвета, што посматраче прилично зачуди, јер кломпе
увек везују за низоземске земље и увек имају исто питање:
„Откуд кломпе у војвођанској кафаници?”
Наиме, поред тога што их власник сматра занимљивим
предметом каже да су се такве носиле и овде и да их је у
великом броју налазио у старим кућама и на таванима. Зани
мљиво је било што поред ових предмета власник има и један
за који каже да је служио за скидање блата и прљавштине са
ципела. Њега је баш наменски тражио дуго времена како би
употпунио ту причу о обући.
Поред оваквих предмета у Банатској кући има и неких дру
гих, који су осим што су били у служби људи имали и неку
естетску вредност. Рецимо лампе на петролеј или млин за
кафу, чији су делови керамички и исликани. У скупини ових
предмета „украси за кућу” налази се и стари радио. Посеб
на колекција је и колекција старих пегли, мада осим оних
класичних има и посебне шнајдерске пегле.
Веома интересантан и естетски примамљив је елегантни
сталак од кованог гвожђа са дивним керамичким лавором
и бокалом који је вероватно користио некој дами у прошло
сти. Поред овог предмета налази се и огледало које дати
ра из 18. века и колекционар га сматра најстаријим пред
метом који има. У овом делу налази се и шиваћа машина
„весталка” са све концем и материјалом који је ту оставила
власникова бака, и гвоздени чивилук такође стар више од
два века. На зидовима у овом делу виси низ гоблена и старе
фотографије предака.
Пошто се кафана простире на два спрата на горњем је сме
штен велики број керамичких и земљаних ћупова, а једина
ствар која рецимо не одговара тој Банатској причи, и која
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„упада у око” као несклад, је клупа за седење која имитира
клупу из старих возова. Међутим, ако саслушамо власника
који има разумно објашњење зашто се то налази у његовом
ресторану, схватамо да и није да не припада. Наим
 е он то
гледа као предмет који је заборављен, нестао, а припадао
је свима, пошто су се сви возили тим превозним средством
раније. А како каже убацио је у свој простор јер му се свиђа.
Без неке филозофије и планирања, имао је идеју и напра
вио нацрт, а столар је урадио посао, и гости реагују веома
благонаклоно према клупи.

Слика 4

Од свих осталих предмета који красе ћошкове кафане, не
ку посебност имају металне табле са различитим натписи
ма из старог Зрењанина (табла са именом града, о забрани
пушења, првом таџи удружењу, дунђерски пиво, итд).
Осим свих ових предмета, посебну целину чине и флаше
за соду које такође имају натписе који сведоче о различи
тим фабрикама,годинама па чак и промењеној држави (има
неких из доба СХС).
У дворишту око кафане налазе се разна колица за рад. Нека
су са радних акција после Другог светског рата.
У прилог томе колико је газда желео да употпуни утисак ста
ре банатске куће говори и чињеница да је у башти посадио
искључиво дрвеће које је везано за ово подручје а годинама
уназад се гаји на овим просторима.
Занимљив детаљ је и бунар који се налази испред дворишта
и кафане.
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Слика 5

Закључак
Сваки детаљ у овом простору заиста је осмишљен са неком
широм наменом, са жељом да посведочи о прошлим време
нима, о томе како се пре живело. Кроз разговор са колек
ционаром стиче се дојам да није имао неку већу амбицију
осим да направи нешто што ће бити аутентично, вредно, за
њега пре свега, ако не и за друге, и нешто што ће се памти
ти и разликовати. Како сам каже, имао је доста потешкоћа и
има их. Више то нису само бриге о томе где би могао наћи
неки нови предмет или како га рестаурирати, већ су много
веће и теже. Како се збирка шири тако је потребнији и већи
простор али и начин да се нешто очува.
Ово је само један од великог броја примера како на неки
други начин ван музеја и других правоснажних инсти
туција можемо да пратимо и чувамо баштину. Преко ова
квих ресторана, продавница, антикварница можемо на врло
непосредан начин да комуницирамо са прошлим временом
и још боље га разумемо.
Сваки предмет баштине има богате слојеве значења помо
ћу којих комуницирају поруке прошлости и садашњости
и чувају их за будућност. Ако ипак посматрамо све ово из
угла херитологије, можемо се односити према томе као о на
слеђу на које треба у ширем смислу гледати као на духовни
споменик способан да претраје време.
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Abstract
The museum is a permanent, non-profit institution in the service of
society and its development, open to the public. It collects, preserves,
researches, communicates and exhibits material testimonies of man and
his environment, for the purpose of study, education and entertainment.
In recent times, museums are primarily communication centres that
retain and develop all other functions of a traditional museum. The main
form of communication is an exhibition, although any transmission of
information is considered as communication. However, the museum is
not the only institution where objects of this purpose can be found.
Namely, there are many alternative types of collecting and storing
things from the past, although not enough attention has been paid to
them or real significance attributed. A true collector is a special type
of collector, their purpose being to put together a collection of related
items as complete, unique and as representative as possible. A collector
is a person who is passionate about collecting specific items for his own
pleasure. There are a large number of people like this, because in fact it
is very difficult to think of any object that nobody would collect. Some
of the typical examples vary from the collectors of works of art and
precious vases, to the collectors of the most ordinary, trivial, useless,
discarded items that are searched for in attics and basements, sometimes
even in the landfills... In search of at least one such unusual collector,
I came across a small heritage museum created based on geographical
affiliation: the objects collected in this collection are all representative
of the past of Banat..
Key words: heritage, collection, collector, documentation, collection,
past, antiquity
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КУЛТУРА
ВИДЕО ИГАРА
Приредио
др Драган Ђорђевић

Бојан Јевтић, Wanted,
110x88 цм, 2017.
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УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
ВИДЕО-ИГРЕ, ПРЕ СВЕГА
Трауматичне егзистенцијалне околности, које су се објавиле
у 2020. години, неочекивано су актуел изовале намеру да се
у часопису Култура објави темат посвећен култури видеоигара. Различити облици карантинских принуда, у основи
којих почива нужност физичке дистанце, оставили су дубок
траг на безмало све аспекте свакодневног живота. Осећање
да се живот, какав познајемо, зауставља на неодр еђено вре
ме, добило је још у првим данима алтернативу у виду изве
сне наде коју су обећавале дигиталне технологије: где год
је то било могуће, уз помоћ персоналног рачунара, таблета,
телефона и интернета, прибегло се раду „на даљину”. Неке
привредне делатности (IT сектор, комуникације и трговина)
већ су одавно биле развиле „пожељни” облик физичке дис
танце; многе друге делатности су, међутим, морале или да
(са)чекају, ако не већ крај кризе, онда „зелено светло”, или
су просто биле лимитиране (нпр. грађевина, угоститељство,
туризам). Изузетак су представљале здравство, пољопри
вреда, фармацеутска и прехрамбена индустрија, које су ра
диле или у редовном, или појачаном обиму. На другој стра
ни, пак, у сектору образовања (бар код нас), уврежени начин
рада био је трансформисан принудно и у врло кратком року,
посебно захваљујући дигитализованом националном емите
ру и специјализованим платформама као што су то Edmo
do, Zoom, Google Clasroom итд. У овом тренутку тешко је
предвидети даљу судбину таквог образовног модела, уз
извесност да ће у предстојећим анализама и критикама мо
рати да буду узета у обзир његова методичка недостатност,
инфраструктурне везе са моћним интерпелационим меха
низмима (нац. телевизија, корпоративне платформе), и по
себно чињеница да је његова колевка америчко неформално
образовање, које се махом везује за клерикалне замисли о
анти-просветитељском концепту образовања.1

1 Видети: Илич, И. (1972) Доле школе (Deschooling Society), прев. Ђор
ђевић, С., Београд: Просвета, Дуга; такође погледај и документарни
филм Jesus Camp (Magnolia Pictures, 2006).
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Како било, кратки резиме скорашњих и текућих неприлика,
глобалних и националних, јасно показује да су дигиталне
технологије постале неопходне, чак насушне, попут хле
ба замешеног у библијским фразама. Не треба, међутим,
сумњати у то да би – посматрано из угла младих, не и без
извесне равнодушности – описано искуство премрежава
ња стварног живота и дигиталних медија могло да остави
значајно мањи откривењски утисак. Унајмање зато што је
свакодневица младих, у првим деценијама XXI века, сасвим
обележена дигиталном културом и посебно културом игра
ња видео-игара. За такву тврдњу заинтересовани читалац
наћи ће у нашем тематском броју поприличан број аргуме
ната: посебно се то тиче прегледног рада под називом „Игре
у ери Империје” (Games in the Age of Empire) Ника ДајерВитфорда (Nick Dyer-Witheford) и Грега Де Појтера (Greig
de Peuter). И мада је написан још 2009. године, поменути
есеј убедљиво описује проблемско поље онога што се данас
назива „студијама гејминга” (game studies), дозвољавајући
нам да на његов, не баш тако давно изведени интерпрета
тивни рачун преусмеримо плиму текућих догађаја. Неке од
таквих скорашњих примера, чији семантички ниво узнеми
равајуће плави и најмудрије главе, представљају виртуелни
концерти репера Тревиса Скота (Travis Scott), продуцента и
ди-џеја Дипла (Diplo) и јапанске супер-звезде Кеншија Јоне
зуа (Kenshi Yonezu), који су, од априла до августа 2020. годи
не, одржани пред милионским аватарским аудиторијумом,
у стерилном виртуелном простору једне од највећих свет
ских MMORPG игара2 – Fortnite (Party Royale мȏд). Није
реч само о још једном симбиотичком мега-пројекту музичке
и гејминг индустрије, нити о пуком оправдању виртуелних
„линија бекства” у околностима глобалне пандемије; реч је,
између осталог, и о економском, социолошком и политич
ком догађају који нас очито зачикава да замислимо довољно
драматичан сценарио под којим би глобални капитализам
био приморан да се сасвим одрекне преимућства да доколи
цу структуира и њоме управља. Не треба губити из вида ни
вечни пламен прве љубави између војне индустрије и култу
ре играња видео-игара, који је видљив у све снажнијем вези
вању борбених модова за гејминг уређаје и инсензитивност
2 Aкроним за Massively Multiplayer Online Role-Playing Game – у буквал
ном преводу: „масовна вишекорисничка игра играња улога на мрежи“.
Реч је о виртуелном свету у ком неограничени број учесника партици
пира под аватарском маском. Видети: Mitrović, B. (2017) Identiteti teksta
i identiteti u tekstu MMORPG video-igara, doktorska disertacija. Univerzi
tet umetnosti u Beogradu – Fakultet dramskih umetnosti: pozorišta, filma,
radija i televizije; Доступно на адреси: http://147.91.1.87/bitstream/han
dle/123456789/277/FINAL%20BILJANA%20MITROVIC%20DISERTA
CIJA%20FDU%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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гејмерских компетенција. О томе унајмање говоре подаци
о увођењу Мајкрософтове Xbox конзоле у подморнице аме
ричке морнарице или пак у куполе тенкова израелске арми
је.3 Коначно, треба споменути и недавни успех филма Соба
самоуб
 ице: Хејтер (Sala samobójców: Hejter, 2020), пољског
редитеља Јана Комасе (Jan Komasa), у ком протагониста,
анти-јунак по имену Томаж Гемза (Tomasz Giemza; Maci
ej Musialowski), користи сеновите углове виртуелног света
MMORPG игре за организацију различитих субверзивних
акција у стварном свету, а које на концу врхуне атентатом
на гдањског политичара Павела Рудницког (Pawel Rudnicki;
Maciej Stuhr).
Ако је на овај начин могуће стећи утисак о ширини про
блемског поља студија видео-игара, напоменућемо још и то
да је у овом броју било могуће објавити тек неколико пре
гледних и оригиналних научних радова, у којима је истра
живачка пажња била усмерена на претежно теоријске и по
етичке аспекте проучавања културе видео-игара: др Биљана
Митровић дала је критички осврт на дебату која се своје
времено била повела између лудолога и наратолога, а која
се тицала методичког фундамента новостворених студија;
др Манојло Маравић је историографски представио тачке
пресека филмске уметности и видео-игара, док тематски
број затварају две студије случаја, из руку младих истражи
вача, који су интерпретативне методе науке о књижевности
ставили у службу једне могуће херменеутике видео-игара
(Стефан Алидини, Јована Вујанов).    
Не треба очекивати да је у овој прилици култура видео-ига
ра, као тема, исцрпљена. Биће за то потребно још много ис
писаних страница. За сада, надамо се да ће предузети напор
испунити своју сврху одашиљањем јасне поруке о ургент
ности проучавања видео-игара; да је то онај „луди” камен
на који одговорно проучавање савремене културе ипак мо
ра што пре да стане, без обзира на све видљиве и скривене
ризике.

3 https://www.wash ingt onp ost.com/ vid eo-gam es/2020/07/28/new -israel itank-features-xbox-controllers-ai-honed-by-starcraft-ii-doom/, приступље
но 03. 08. 2020. у 23:26.
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ИГРЕ У ЕРИ ИМПЕРИЈЕ
Сажетак: Пред Вама је превод уводног есеја канонске студије о
гејминг култури – „Игре Империје: глобални капитализам и видеоигре”, Ника Дајер-Витфорда и Грега де Појтера („Games of Em
pire: Global Capitalism and Video Games”, University of Minnesota
Press, 2009). Без обзира на годину изласка књиге, ово је и даље
изузетно користан преглед који, као такав, омогућава пуно раз
умевање других прилога у оквиру темата. Смештајући културу
видео-игара у епистемолошки паспарту који су одредили теоре
тичари Империје, Мајкл Харт (Michael Hardt) и Антонио Негри
(Antonio Negri), аутори су поставили темеље другачијег, критич
ког проуч авања, које почива на дубоком разумевању логике вирту
елних игара, на познавању њихове телеологије и њихове рецепције.
Њихова културолошко-политиколошка анализа медија инклинира
ка закључцима о средишњем месту које видео-игре данас заузима
ју унутар савременог глобалног поретка; тим пре што су у њему
заступљене и као средство владања и као (виртуелни) простор
борбе и отпора. Право на објављивање превода добијено је љуба
зношћу аутора и издавача (University of Minnesota Press).
Кључне речи: гејминг, Империја, биомоћ, мноштво, егзодус

Фабрика игре1
Прошло је готово четрдесет година од када су дигиталне
игре изумели програмери Пентагона: скрећући мисли са
одговорног посла старања над огромним војним рачунари
ма, током ноћних сати хаковања, они су компјутерске си
мулације нуклеарног рата претварали у безазлена, питома
игралишта. Тек неколико година касније, компанија Атари
(Atari) претворила је ту одважну демонстрацију програмер
ске слободе у робу индустрије забаве, поставши тако прва
компанија која је произвела комерцијалну видео-игру. У
предстојећим деценијама, данас већ легендарне компаније,
1 Са енглеског језика превели Јована Вујанов и Драган Ђорђевић.
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Нинтендо (Nintendo), Сега (Sega) и Сони (Sony), усавршиле
су и популаризовале њен хардвер и софтвер. У 2000. години,
продато је милион конзола Playstation 2, и то у првој недељи
од изласка на тржиште, чиме је потврђена чињеница да је
гејминг постао основна намирница у медијској потрошачкој
корпи младих. Данас, видео-игре представљају златну гра
ну индустрије. Вест да је на дан објављивања Мајкрософ
тов Halo 3 (2007) остварио зараду од 170 милиона долара
(чиме је наговештено да ће поменута игра бити проглашена
за најуспешније лансирани комерцијални медијски произ
вод), или пак вест да се око дванаест милиона људи широм
света забавља у свету мултиплејера World of Warcraft, пои
стовећујући се са оркама, вилењацима, троловима и палади
нима, па и вест да је спајање два гејминг гиганта, Ективи
жна (Activision) и Близарда (Blizzard) остварило тржишну
вредност која је била процењена на 18, 9 милијарди долара
– само су неки од примера виралних фактоида који су пожу
рили да објаве тријумф видео-игара на светском тржишту.
И мада се онлајн виртуелни светови, попут Second Life или
America’s Army, незаустављиво шире, провоцирајући пред
виђања да ће управо они наследити телевизију на месту во
дећег масовног медија,2 то је тек делић једног много ширег
поља дигиталног гејминга. Убедљиво најнасељенији и нају
носнији део тог поља јесте тржиште гејмерских уређаја, на
ком се данас за превласт боре далеки и бескрајно моћнији
потомци прапочетне Атари 2600 конзоле, модели „седме ге
нерације” – Мајкрософтов Xbox 360, Сонијев Playstation 3,
Нинтендов Wii.3 Један мањи, али још увек виталан сектор
тржишта гејмерских уређаја окренут је игрању на персонал
ним рачунарима. Исто тако, треба поменути да је временски
неограничен приступ гејминг култури био омогућен поја
вом ручних конзола, попут Нинтендовог Game Boy-а, преко
његовог наследника DS-ја и Сонијеве Play Station Portable
конзоле, па све до мобилних телефона. Узети заједно, геј
мерски уређаји и праксе – састав који данас скраћено на
зивамо „виртуелним играма” – представљају само срце ко
мерцијалне техно-културе, које показује изванредну снагу и
најављује неслућене могућности.
Стереотипна похвала виртуелним играма тврди како су
оне превазишле и сȃм Холивуд (bigger then Hollywood!).
2 Castronova, E. (2005) Synthetic Worlds: The Business and Culture of Online
Games, Chicago: University of Chicago; Castronova, E. (2007) Exodus to
the Virtual World: How Online Fun Is Changing Reality, New York: Palgrave
Macmillan.
3 Бар овде треба имати у виду да је текст објављен 2009. године (прим.
прев.).
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Стварност је ипак нешто сложенија него што то једна фраза
може да изрази. Продаја видео-игара је у Северној Амери
ци сустигла продају биоскопских карата, док на глобалном
плану она још увек заостаје. Али, за разлику од филма, геј
мерској индустрији недостају латерални приходи од рекла
ма, DVD издања и емитовања на малим екранима. Управо
због тога филмска индустрија још увек важи за већу од геј
мерске, и мада се у догледно време и то може променити,
с обзиром на то да се све више експериментише на плану
рекламних игара (енг. advergaming). На другој страни, стиче
се утисак да је по приходима гејмерска индустрија у потпу
ности надмашила музичку. Значајнија од оваквих поређења
ипак је чињеница да се игре све чешће удружују са фил
мом, музиком и другим медијима. У свету који не престаје
да багателише културна добра, филмови, стрипови и видеоигре почели су међу собом да деле и наслове и теме: стрип
Спајдермен тако постаје игра, World of Warcraft дугометра
жни филм, „Симпсонови” путују од телевизије ка филму и
играма итд. За музичку индустрију, која се суочава са све
слабијим продајама аудио дискова (CD), наплата коришће
ња музике у видео-играма данас представља стабилан извор
прихода, а за саме бендове – једну од промотивних могућ
ности. Огроман успех игрe Guitar Hero није само показао
да гејминг може да конкурише старијим медијима; важније
од тога, тај је случај указао на конвергентни карактер инду
стрије забаве, у чијем духу и саме игре – у додиру са другим
медијима – могу да мењају своју морфологију.
Пре десетак година гејмингу се још и могло спочитати да је
његов утицај ограничен на поткултуру младих адолесцена
та и предадолесценaта. Демографска слика се, међутим, ме
ња: ЕСА (Entertainment Software Association) наводи да је у
2008. години око 60% становника Северне Америке играло
виртуелне игре. Промена у структури играча посебно је ви
дљива на плану њихове старосне доби: сви они који су одра
сли уз игре настављају да их играју и као одрасли, због чега
је просечна старост гејмера тренутно негде око 30 година.
Проблематичније од тога јесте родно одређење играча: иа
ко су анкете гејминг индустрије претеривале у погледу род
не једнакости партиципаната у култури виртуелних игара,
оне данас потврђују да су ипак око 60% гејмера мушкарци,
а 40% жене. Тестостеронски карактер игара гаси се још од
раних 90-их година, али је он још увек далеко од тога да бу
де одстрањен. У том погледу, успех привидно „женскастих”
уређаја, као што је то Нинтендов Wii, наговештава известан
заокрет. Штавише, у Азији се родни обрасци у играма зна
чајно разликују од оних у Северној Америци, о чему и го
вори чињеница да на Истоку више жена партиципира у кул
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тури онлајн гејминга него што је то случај на Западу.4 Иако
су жене окренуте мањем броју виртуелних игара у односу
на мушкарце, а поврх тога често мењају и модусе њиховог
играња,5 чини се да је гејминг култура данас родно уједначе
нија него што је то некада била.
Глобално посматрано, предвиђа се да ће приходи у гејминг
индустрији током 2009. године порасти на 57 милијарди
долара. Такве бројке главни су разлог зашто се виртуелне
игре одређују као „глобална медијска индустрија”. Већи
део продаје овог, условно речено, глобалног медија оства
рује се ипак у Северној Америци, Европи и Јапану, с тим
да су Сједињене Државе још увек његово највеће тржиште.
Судећи по томе, гејминг култура је густо концентрисана у
развијеним и богатим зонама напредног капитализма. Ме
ђутим, убрзано ширење дигиталних игара у Азији даје овим
закључцима једну нову територијалну димензију. Пресеље
њем из Јужне Кореје – једне од најбурнијих гејминг култура
на свету – у Кину, гејминг индустрија је стекла једну нову и
енормно велику публику. Упркос томе, за највећи део свет
ског становништва нови примерак игре Halo 3, уз обавезну
пратећу конзолу Xbox 360, за коју треба одвојити 400 до
лара, остаје још увек недостижан луксуз. То, међутим, не
значи да су игре сасвим недоступне и да им се одриче ма
совност. Раширена пиратизација игара (на чије истребљење
званичници глобалне медијске сцене троше прилично енер
гије), као и тржиште половних конзола и других играчких
уређаја, омогућили су циркулацију и промет виртуелних
игара изван повлашћених делова планете.  
Поменућемо још један аспекат интернационализације геј
минга: уз конзумацију игара глобална је постала и њихова
производња. Амерички и јапански произвођачи конзола –
Мајкрософт, Сони и Нинтендо – склапају данас своје маши
не изван матичних земаља: у Латинској Америци, Источној
Европи, а од скора и у јужним деловима Кине (у оним фа
брикама које својим радницима обезбеђују видео-игре као
део рекреац
 ионе понуде у оквиру фабричког смештаја). Се
верноам
 ерички, европски и јапански издавачи перманентно
смањују трошкове производње, и то тако што развој софтве
ра преусмеравају на студије у Бангалору, Букурешту или Хо

4 Krotoski, A. (2004) Chicks and Joysticks: An Exploration of Women and
Gaming, Entertainment and Leis ure Software Publishers Association:
London.
5 Видети: Kerr, A. (2006) The Business and Culture of Digital Games:
Gamework/Gameplay, London: Sage.
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Ши Мину.6 Коначно, компоненте гејминг уређаја стварају се
од сировина које долазе из рудника у Конгу, а свој циклус
окончавају на електронским депонијама у Нигерији и Ин
дији. И у погледу производње, и у погледу потрошње, и по
гледу пословања и играња, гејминг индустрија је глобално
свеприсутна, али су задовољства и патње, које она такође
производи, посве неједнако распоређени.
Разуме се да је овај ишчашени економски поредак далеко од
стабилног. То је посебно било видљиво у периоду од 2008.
до 2009. године, када је светско тржиште претрпело неколи
ко кризних удара, почев од хипотекарног и берзанског краха
до велике рецесије. Упркос болном стезању каиша, глобални
капитализам је знао како да компензује бол све већег броја
ојађених поданика: можда сте изгубили посао (или никада
нећете дочекати пензију), али увек можете да останете код
куће (ако је имате) и – играте видео-игре. И заиста, приходи
од играчког хардвера и софтвера били су достигли свој исто
ријски врхунац током трајања светске економске кризе. Еко
номски пророци тврдили су да је култура виртуелних игара
отпорна на рецесију; да ће се гејмери зреле доби, навикнути
на „рад од куће”, учаурити око Wii-ja, Xbox 360 ili PS3, или
ће емигрирати у Second Life или World of Warcraft, у задо
вољству ублажавајући последице економске катастрофе.
Разуме се, овакве процене биле су претеране, чему у прилог
говори затварање радних места и читавих студија у 2009.
години (Sony, Electronic Arts).
Наведеним квантитативним мерилима важности гејминг ин
дустрије свакако треба додати и оне квалитативне: више од
било ког другог медија током историје (осим можда књиге),
виртуелне игре су непосредан изданак водеће производне
технологије свог доба. Од својих почетака у симулацијама
нуклеарног рата, видео-игре су свој развој везале за цен
трални машински систем моћи и профита послератног ка
питализма, односно – за рачунар. Рођене захваљујући истој
матрици војних истраживања, која је заслужна за стварање
персоналног компјутера и Интернета, виртуелне игре још
увек представљају тест-полигон за футуристичке експери
менте у сфери дигиталних технологија: виртуелни онлајн
светови инкубирају вештачку интелигенцију, конзоле су по
везане са мрежним системима обраде података, видео-игре
се затим препоручују као изборни медиј у неуробиолошким
6 Видети: Gallaugher, J. and Greg, S. (2004) Software Outsourcing in Viet
nam: A Case Study of a Locally Operating Pioneer, Electronic Journal of In
formation Systems in Developing Countries 17 (1) pp. 1–18.; Johns, J. (2006)
Video Games Production Networks: Value Capture, Power Relations and
Embeddedness, Journal of Economic Geography 6, pp. 151–80.
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експериментима са стимулацијом емоција; коначно, оне се
примењују и као телекинетички дигитални уређаји, који се
покрећу само помоћу мождане активности. Иако су нека
да били подозриви према видео-играма, сматрајући их за
средство траћења времена које гура у деликвенцију, корпо
ративни менаџери и државни службеници данас све чешће
видео-игре узимају у обзир као формална и неформална
тренинг-средства којима се становништво усмерава на ди
гитални рад и државну управу.7 Медиј, који се некада чинио
као чиста забава, данас све више показује своје друго ли
це: да може да буде поуздано средство обуке и владавине, и
маштенска лабораторија напредног техно-капитализма. То
је сасвим довољно разлога да видео-игре у наставку буду
осмотрене кроз теоријску оптику, чији је кључни концепт
– Империја.

Теорија Империје
Иако је појам „Империје” одређен дугом и крвавом генеа
логијом, његова примена на свет видео-игара не значи да
ћемо у њихов безбрижни свет увести зебњу неког далеког
и опскурног времена. И саме игре предлажу „империју”
као тему у жанру стратегија, почев од текстуалног freew
 are
хита Hamurabi, из раних 70-их година, преко Мајкрософто
ве франшизе Age of Empires, све до игре Empire – послед
ње итерације франшизе Total War, у продукцији Кријејтив
Есембли (Creative Assembly). Уколико би се овом списку
придодале и неке од игара посвећених пословним династи
јама (Casino Empire, Restaurant Empire, Circus Empire), ту
би се нашло сасвим довољно материјала за студију посве
ћену теми империје у видео-играма. Уместо тога, ми ћемо
покушати да позиционирамо виртуелне игре унутар кон
текста који су Мајкл Харт (Michael Hardt) и Антонио Негри
(Antonio Negri) описали контроверзним појмом Империје.8
Судећи по њима, данас сведочимо настајању једног новог
планетарног режима у ком се економске, административне,
војне и комуникационе компоненте спајају у центар моћи,
који сасвим укида спољашњост.9 Темељ некадашњих цар
ства (Рима, Шпаније, Британије) представљао је народ који
у одређеном историјском тренутку успоставља светску до
минацију. Оно што савремени концепт Империје разликује
7 Видети: Beck, J. C. and Wade, M. (2004) Got Game: How the Gamer Ge
neration Is Reshaping Business Forever, Boston: Harvard Business School
Publishing.
8 Hardt, M. and Negri, A. (2003) Imperij, prev. Filippi, Ž., Zagreb: Multimedi
jalni institut Arkzin d.o.o.
9 Op. cit. стр. 8-10.
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од некадашњих јесте то што Империјом данас не управља
ниједна држава, ниједан народ. Заправо, реч је о систему
владавине који је проистекао из „светског тржишта”: Им
перија је владавина глобалног капитализма која функциони
ше захваљујући „умрежености центара моћи”. Њен децен
трализовани, вишеслојни и институционализовани систем
владавине ослања се не само на националне државе, већ и
на мултинационалне компаније попут Мајкрософта или Со
нија, затим на тела глобалне економије попут Светске трго
винске организације и Међународног монтераног фонда, на
међународне организације као што су то Уједињене наци
је, па чак и на невладине организације (Црвени крст). Оно
што проистиче из њиховог суодноса јесте царство које је по
својој свеобухватности далеко превазишло сва друга, кроз
историју.
Речено није, међутим, само оцена међународних односа.
Харт и Негри нуде нешто амбициозније од тога: они износе
свеобухватни извештај о условима рада, облицима субјек
тивности и типовима борбе у савременом капитализму. Им
перија је глобална не само у погледу свог географског обима
већ и друштвеног домета. Капитализам се данас на многим
инстанцама служи енергијом својих субјеката: он не рачуна
само на њихово својство радника (радне снаге); исто тако
он рачуна на њих као на конзументе („потрошачко освешћи
вање” путем маркетиншког таргетирања), ученике (универ
зитетско образовање као стручна припрема за учешће у ка
питализму), па чак и као на ресурсе и сировине (генетски
инжењеринг). Империја је парадигматски облик онога што
је Мишел Фуко (Michel Foucault) одредио као „биомоћ“ –
режим потпуне експлоатације друштвеног живота.10
У оквиру описаног система, посебна важност је дата тзв.
„нематеријалном раду”,11 односно раду који уводи информа
ције и комуникацију; „који роби даје информациони, култур
ни или афективни квалитет”.12 Значај нематеријалног рада,
због ког он у Хартовом и Негријем виђењу и постаје кључна
активност савременог капитализма, огледа се у улози коју
медији, маркетинг, комуникације и надзор имају не само у
погледу производње нове робе – као што су то, рецимо, ви
део-игре – већ и када је реч о руковођењу радним местима
10 Op. cit. стр. 10.
11 Dowling, A., Nunes, R. and Trott, B. (eds.) (2007) Ephemera 7 (1); Lazzara
to, M. Immaterial Labour, trans. Colilli, P. and Emory, E. Radical Thought in
Italy Today (eds.) Virno, P. and Hardt, M. (1996), Minneap olis: University of
Minnesota Press, pp. 133,-147.
12 Virno, P. and Hardt M. eds (1996) Radical Thought in Italy: A Potential
Politics, Minneap olis: University of Minnesota Press p. 262.
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на којима се ова роба производи, и посебно у привлачењу
купаца. Исто тако, нематеријални рад управља оптиком и
бежичним везама дигиталних мрежа, пипцима савременог
пословања који се протежу по целој планети као савремени
еквиваленти римских путева из времена Цезарoвог царства.
Па ипак, ако се концепт Империје заиста исцрпљује у пред
стављеној слици света који је прогутао капитал, онда он ни
је друго него још једна верзија познате приче о корпоратив
ној доминацији. Оно што пак скреће пажњу јесте то да овај
концепт једновремено говори о начинима супротстављања
капитализму, па чак и о његовим алтернативама. Управо је
то оно због чега је концепт Империје погодио у само срце
савремених проблема: књига Харта и Негрија понела је жиг
отпора према корпоративној глобализацији, који је у тренут
ку објављивања достизао врхунац, протежући се од џунгли
Чијапаса све до улица Сијетла. Тај су талас активизма ау
тори прогласили знаком једне нове револуционарне снаге
– „мноштва”,13 које се одупире незадрживом продирању ка
питала у све поре живота. По њима, тачке отпора могу би
ти посао, школа, слободно време; у отпору учествује читаво
мноштво актера: радници и синдикати, домородачке зајед
нице које се боре да очувају право на земљу коју насељавају,
студенти који се противе корпоративизацији универзитета,
групе за борбу против сиромаштва које се залажу за гаран
товани минимални доходак, мигранти који се супротста
вљају опресивној снази граница, борци за заштиту животне
средине, заговорници отвореног и неограниченог приступа
знању (open-source) и многи други. Значајан мноштвени по
тенцијал представљају и транснационалне везе, културна
хибридност и нове технологије. Кључно је то да овде није
реч о антиглобализацији, већ о покрету за другачију глоба
лизацију, о „егзодусу” који води из капитализма.
Студија Империја Харта и Негрија није привукла пажњу са
мо академских, већ и активистичких и новинарских круго
ва. Реч је о изузетном успеху, с обзиром на то да је књига
написана на изразито апстрактном нивоу, као и да је отво
рено промовисала радикалну, антикапиталистичку позици
ју. Делимично је за то заслужна и правовременост издања:
на њеним страницама готово да се осећа сузавац са улица
Генуе, Сеула и Вашингтона. У исти мах, Империја је била и
веродостајан интелектуални и политички документ: Негри
је ту уградио све своје искуство милитантног активисте у

13 Hardt, M. and Negri, A. op. cit. стр. 325-341.
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италијанском autonomia покрету,14 које му је донело затвор
и егзил; оба аутора су, затим, била укључена у рад филозофа
попут Жила Делеза (Gilles Deleuze), Феликса Гатарија (Félix
Guattari) и Мишела Фукоа, као и у дебате које су се водиле
унутар париске левице. Тако посматрано, Империја је би
ла експериментални спој марксистичке милитантности и
постструктуралистичке теорије. Захваљујући њој, и међу
заговорницима глобализације и међу њеним противницима
почели су да круже нови концепти: биомоћ, нематеријал
ни рад, мноштво, егзодус. Чак се чини да је инспирисала
и једну видео-игру: група српских дигиталних уметника и
програмера произвела је мôд франшизе Age of Empire – Ci
vilization IV – у ком је приказан моћни вишеслојни апаратус
глобалног капитала, описан код Харта и Негрија.15
Империја је такође била предмет оштре критике, а неки од
најупечатљивијих одговора дошли су са левице.16 У осећа
њу многих марксиста, концепт децентрализоване, трансна
ционалне Империје сасвим је потценио значај националне
државе за остваривање капиталистичке моћи.17 Нарочито је
била обезвређена улога Сједињених Држава у потчињавању
капитала јужне хемисфере северној.18 Концепт „нематери
јалног рада“ био је нашироко критикован због наглашава
ња важности информационог рада о трошку старијих, али
још увек виталних облика тешког рада и експлоатације у
кинеским фабрикама или афричким рудницима.19 И идеја
„мноштва“, коју изгледа да су Харт и Негри предложили као
14 За прегледе видети: Cleav er, H. (1977) Reading Capital Politically Brig
hton, UK: Harvester; Dyer-Witheford, N. (1999) Cyber- Marx: Cycles and
Circuits of Struggle in High- Technology Capitalism, Urbana: University of
Illinois Press; Wright, S. (2002) Storming Heaven: Class Composition and
Struggle in Italian Autonomist Marxism, London: Pluto.
15 У оригиналном тексту, овде је стајала напомена са линком са кога се
игра могла преузети, али овај садржај више није доступан на Интернету;
прим. прев.
16 Видети: Balakrishnan, G. (ed.) (2003) Debating Empire New York: Verso;
Boron, A. (2005) Empire and Imperialism: A Critical Reading of Michael
Hardt and Antonio Negri, London: Zed Books; Passavant, P. A. and Dean,
J. (eds.) (2004) Empire’s New Clothes: Reading Hardt and Negri, London:
Routledge.
17 Wood, E. M. (2003) A Manifesto for Global Capital?; Balakrishnan, G.
op. cit., pp. 61–82.
18 Arrighi, G. (2003) Lineages of Empire, in: Balakrishnan G. op. cit., pp. 2943; Seth, S. (2003) Back to the Future, in: Balakrishnan G. op. cit. pp. 43-51.
19 Dunn, K. C. (2004) Africa’s Ambiguous Relation to Empire and Empire,
in: Passavant, P. A. and Dean, J. op. cit., pp. 143-162; Dyer-Witheford, N.
(2001) Empire, Immaterial Labor, the New Combinations, and the Global
Worker, Rethinking Marxism 13 (3–4), pp. 70–80; Moore, D. (2001) Africa:
The Black Hole at the Middle of Empire? Rethinking Marxism 13, no. 3–4,
рp. 100–118.
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замену за радничку класу, била је под оптужбом да је од
већ романтична и небулозна у свом оптимизму према гло
балном револту, који би спонатно проистекао из драматично
удаљених крајева света.20 Критике су додатно појачане дра
матичним преокретом у глобалној политици, 2001. године.
Само годину дана након објављивања Империје, напади на
Светски трговински центар и Пентагон, заједно са такозва
ним ратом против тероризма, који је уследио, чинили су се
као крај пројекта глобалне корпоративизације, који је Импе
рија добрим делом и интерпретирала. Супранационализам
Бушовог режима, војна кампања у Ираку и раскол између
Сједињених Држава и њених европских савезника ставили
су под сумњу идеју уједињеног интернационалног капита
листичког поретка. Свакодневно трговање крвљу за нафту
у околини Багдада грубо је подсећало на то да капитализам
није пуки програмски кôд, као и на то да неки важни живот
ни ресурси, на крају крајева, и нису толико нематеријални.
И хладна ратнодопска политика Сједињених Држава, након
11. септембра, коју илуструје тзв. Патриотски закон (USA
Patriot Act), учинила је да спласне опозициони оптимизам
Сијетл-ере, ком су Харт и Негри подарили глас. Стварност
се одједном чинила много прикладнија за анализе попут оне
Дејвида Харвија (David Harvey),21 у чијем средишту је била
идеја „новог империјализма”. У основи, реч је о продуженој
руци старе теор ије империјализма, која се сводила на став
да ресурсе присвајају националне корпорације, нарочито
оне са седиштем у Сједињеним Државама.22
Мање или више се прилагођавајући временима, Хартова и
Негријева следећа књига, Мноштво: рат и демократија у
доба Империје,23 истицала је улогу војне силе у одржавању
капиталистичког поретка. Искуство глобалних демонстра
ција против рата у Ираку аутори су представили као пример
„мноштва у акцији”, док су у вези са захтевом да се проду
жи неуспешна окупација Ирака – који је у основи био по
следица америчког унилатерализма и пароле „можемо-свесами” – да је он као такав неодржив. Други теоретичари,
опет, покушавали су да обједине опречне описе Империје
и империјализма, уводећи притом нове елементе у анализу.
20 Laclau, E. (2004) Can Immanence Explain Social Struggles?, in: Passavant,
P. A. and Dean, J. op. cit. pp. 21-30.
21 Harvey, D. (2005) The New Imperialism, Oxford: Polity.
22 Čomski N. (2008) Hegemonija ili opstanak, prev. Maleš, S. Novi Sad: Rubi
kon; Lens, S. (2003) The Forging of the American Empire: From the Revolu
tion to Vietnam: A History of American Imperialism, London: Pluto Books.
23 Hardt, M. and Negri, A. (2004) Multitude: War and Democracy in the Age of
Empire, New York: Penguin.
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Књига Погођени моћници колектива Реторт (Retort)24 описа
ла је промптну „америчку империју” коју погони нафтни ка
питал и војно-индустријски комплекс: на једној страни она
је у сукобу са реакционарним џихадистима, а на другој – са
„мноштвеним” прогресивним силама, које су у својим радо
вима промишљали Харт и Негри. Публикација је подвукла
важност медијског спектакла у наведеним сукобима и улогу
различитих „машина за емоције”.25
Харт и Негри су пост-хладноратовски планетарни капитал
с пуним правом оценили као нову друштвену формацију,
чија анализа захтева преиспитивање многих категорија кри
тичке политикологије. Међутим, они су исто тако неке своје
закључке преценили, а онда и пропустили да истакну неке
друге важне одлике новонастале ситуац
 ије. У том смислу,
ми се овде користимо ревидираном и измењеном верзи
јом Империје. Под Империјом ми подразумевамо глобални
успон капитализма раног 21. века, то јест систем којим упра
вља конзорцијум састављен од међусобно конкурентних и
сарадничких неолибералних држава (у које се, захваљујући
снази своје војске, САД још увек убраја, и мада је њена над
моћ све упитнија). Империја је режим биомоћи заснован на
корпоративној експлоатацији непрегледне радне снаге – би
ло да је плаћена или неплаћена – а чија је сврха континуини
рано богаћење планетарне плутократије. У информационим
и комуникационим системима, попут медија, нематеријал
ни рад није нужно на првом месту. Ипак, стратешки значај
нематеријалног рада је очигледан, с обзиром на улогу ко
ја му је дата у интелектуалном и афективном обликовању
субјеката у свим деловима система. На једној страни, Им
перија је поредак изванредне снаге и запањујућих могућ
ности. С друге стране, она је веома нестабилна, с обзиром
на ургентне проблеме са којима се данас суочава, као што
су то еколошке (глобално загревање), енергетске (врхунац
експлоатације нафте) и епидемолошке кризе (ХИВ/сида и
друге пандемије). Исто тако, Империју угрожавају и тензије
између Сједињених Држава, чија моћ опада, и Народне Ре
публике Кине, која је у успону. Оне могу да се разреше или
у некаквом суперкапиталистичком споразуму, или консоли
дацијом Империје, или пак поделом света на два зараћена
царства: западно и источно. Огромне неједнакости, присут
не у оваквом поретку, каталишу отпоре који долазе одоздо.
Неки од њих су, попут Ал-Каиде, назадни, у пуном смислу
те речи. Други, попут антиглобалистичког покрета, носе у
24 Retort (2005) Af
fl icted Powers: Capital and Spectacle in a New Age of War,
New York: Verso.
25 Op. cit. p. 21.
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себи семе једне боље алтернативе. Империја обилује сна
гом и богатством; па ипак, она је на корак од хаоса. А то је
уједно и контекст у који смо поставили разматрање културе
виртуелних игара.

Лудички академици
Према медију видео-игара проучаваоци су до данас заузели
један од три широко одређена става: осуђујући, адорацијски
или критички. Популарност тих позиција, као и утицај који
су оствариле, смењивали су се отприлике као и низ који смо
представили.
Прва и најдужа била је фаза осуде виртуелних игара, а тра
јала је од 1972. године, када је основана компанија Атари,
све до 2000. године, а протекла је у злонамерном игнориса
њу новог феномена. У овом периоду написано је релативно
мало академских радова, који су у највећој мери били израз
генерацијске „моралне панике” спрам појаве новог медија.
С обзиром на то да култура видео-игара ауторима није била
блиска, они су према њој a priori показивали презир; фо
кус њихових радова био је усмерен на „проблем” гејмин
га, на наводну улогу коју насилне игре имају у изазивању
стварних злочина.26 Модели, који су темељили ове махом
психолошке студије, били су поједностављени, сводили су
се на испитивање „утицаја медија” (енг. media effects), што
је додатно било ојачано лабораторијским истраживањима
која нису узимала у обзир нити стварносни контекст, нити
обрачунавала варијабиле стварног живота.27
Мало је случајева у којима се заузимао другачији угао по
сматрања од назначеног. Из пера критичара политичке еко
номије није изашла ниједна велика студија која би могла да
парира радовима посвећеним журналистици, телевизији,
радију и филму. Једнако су биле оскудне културолошке ана
лизе садржаја видео-игара, што се променило од тренутка
када је Нинтендо заокупирао пажњу севрноам
 еричких кли
наца. Монографија Марше Киндер (Marsha Kinder) из 1991.
године, под називом Играње са моћи,28 пружила је детаљ
ну анализу гејминга у ширем контексту комодификованих
играчака и медија намењених деци. Исте године појавила се
26 Dominick, J. R. (1984) Videogames, Television Violence, and Aggression in
Teen agers, Journal of Communication 34 (2), pp. 136–147.
27 Видети: Gunter, B. Psychological Effects of Video Games, Handbook of
Computer Game Studies, ed. Raessens, J. and Goldstein, J. (2005), Cambrid
ge, Mass; MIT Press, pp. 145–161.
28 Kinder, M. (1991) Playing with Power in Movies, Television, and Videoga
mes: From Muppet Babies to Teen age Mutant Turtles, Berkeley: University
of California Press.
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и књига која је, судећи по агресивности и познавању теме,
била више својствена назначеној фази проучавања гејминга;
реч је о књизи Видео-деца: смисао играња Нинтендa Јуџи
на Провенца (Eugene Provenzo),29 којом је изречена тешка
осуда мизогиног насиља у видео-играма. Исте такве нескри
вене оптужујуће ноте – које су опстале до дан-данас – по
јавиле су се у јавности након масакра у средњој школи, у
Колумбајну, 1999. године. Оно што извештачи нису пропу
штали да нагласе био је податак да су тинејџери починиоци
били загрижени Doom играчи, да би веза игара и злочина
сасвим била запечаћена текстовима попут Престаните да
учите нашу децу како да убијају.30
Радови из овог периода постављају питања која временом
нису изгубила на важности. Па ипак, ускост у приступу са
свим је маргинализовала њихов значај, у односу на ширу
анализу друштвене моћи; тим пре што њихов денунцијатор
ски став и речник нису били у складу са перспективом која
за кључ медијске анализе узима задовољства и могућности,
тачније – амбивалентни карактер виртуелних игара.
Временом је на сцену ступио и нараштај академских проуча
валаца који је одрастао уз конзоле. Пред крај прошлог миле
нијума, почели су да се помаљају обриси нове фазе проуча
вања, коју је овог пута одликовао адорацијски однос према
медију. Већим делом тај су заокрет потакнули бројни и со
фистицирани текстови, које су, далеко од универзитета, пи
сали критичари, новинари и аматерски историчари игара.31
Оштро супротстављени претходном начину посматрања, ти
су коментатори готово изједначавали медијско богатство ви
део-игара са богатством књижевности или филма; естетске
и наративне аспекте гејминга узимали су за озбиљно, а у
култури играња видео-игара откривали комплексност, идеју
заједништва и сарадње (насупрот изолацији); коначно, би
ли су подозриви према стигматизацији видео-игара коју су
спроводили морални ауторитети.

29 Provenzo, E. (1991) Video Kids: Making Sense of Nintendo, Cambridge,
Mass: Harvard University Press.
30 Grossman, D. and De Gaetano, G. (1999) Stop Teaching Our Kids to Kill:
A Call to Action against TV, Movie, and Video Game Violence, New York:
Crown.
31 Herman, L. (1997) Phoen ix: The Fall and Rise of Videogames, Union, N. J:
Rolenta Press; Herz, J. C. (1997) Joystick Nation: How Videogames Ate Our
Quarters, Won Our Hearts, and Rewired Our Minds, Boston: Little, Brown;
Kent, S. (2001) The Ultimate History of Video Games, Roseville, Calif.:
Prima Publishing; Poole, S. (2000) Trigger Happy: The Inner Life of Video
Games, London: Fourth Estate.
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Академски критичари су такође дали допринос новој евалу
ацији. Водећа фигура овог периода био је Хенри Џенкинс
(Henry Jenkins), професор на програму за компаративне сту
дије медија Масачусетског технолошког института (MIT).
Џенкис је исцрпно писао на тему естетских врлина и кул
турне важности игара,32 давао је подршку покрету „игре за
девојчице” (girl games),33 на саслушањима пред америчким
Сенатом бранио је видео-игре од оптужби да су „симула
тори намењени убицама”34 и са пуно ентузијазма ситуирао
у шири контекст партиципаторних култура DIY праксе по
пут „модовања” (mods; модификација комерцијалних игара
од стране самих играча) и прављења „машиниме” (machi
nima; коришћење гејмерских ресурса за производњу фил
ма).35 Иако нису у потпуности некритични према гејминг
култури, Џенкинсови ставови начелно су оптимистични.
То је и охрабрило произвођаче видео-игара да значајним
донацијама подрже утицајни програм који је покренуо при
Конзорцијуму за конвергентну културу (Convergence Culture
Consortium). Другим речима, како је академски приступ ви
део-играма постајао све истанчанији, тако је и индустрија
све више схватала важност савеза са ученима.36
Полетна преиспитивања видео-игара помогла су при по
стављању темеља за будуће студије гејминга као признатог
академског поља проучавања, чији су кредибилитет упот
пунили специјализовани часописи (Games and Culture),
конференције (DiGRA), антологије,37 референцијални фонд
из канонских текстова теорије игре,38 па и интерни сукоби,
као што је то полемика која се повела између „наратоло
га” и „лудолога”: посматрајући видео-игре као приче или
32 Jenkins, H. and Fuller, M. (1995) Nintendo and New World Travel Writing:
A Dialogue, Cybersociety: Computer- Mediated Communication and Com
munity, eds. Jones, S. G: Thousand Oaks, Calif: Sage, pp. 57-72; Jenkins, H.
(2005) Games: The New Lively Art, Handbook of Computer Game Studies,
ed. Raessens, J. and Goldstein, J. Cambridge, Mass.: MIT pp. 175-192.
33 Cassell, J. and Jenkins, H. (eds.) (1998) From Barbie to Mortal Kombat:
Gender and Computer Games, Cambridge, Mass: MIT Press.
34 Jenkins, H. (1999) Professor Jenkins Goes to Washington, Harper’s Magazi
ne, July 1999, pp. 19–23.
35 Jenkins, H. (2006) Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory
Culture, New York: New York University.
36 Видети: Young, J. R. The Mud- Wrestling Media Maven from MIT, Chronic
le of Higher Education, 14. 9. 2007, 8. 7. 2020; https://www.chronicle.com/
article/The-Mud-Wrestling-Media-Maven/7110.
37 Raessens, J. and Goldstein, J. (eds.) (2005) Handbook of Computer Game
Studies, Cambridge, Mass: MIT Press.
38 Kajoa, R. (1965) Igre i ljudi: maska i zanos, прев. Тадић, Р. Beograd: Nolit;
Huiz inga, J. (1970) Homo ludens: o podrijetlu kulture u igri, prev. Stamać,
A., Zagreb: Matica hrvatska.

237

НИК ДАЈЕР ВИТФОРД и ГРЕГ ДЕ ПОЈТЕР
текстове, први држе до тога да се оне могу анализирати јед
нако као и књиге, филмови или играни програм; други пак
настоје да игре тумаче као спортску категорију, ослањајући
се на аргумент да су оне структуиране помоћу правила, ци
љева и стратегија.39
Велики део ове литературе посвећен је артикулацији медиј
ске специфичности видео-игара, описивању њихових жан
рова и конвенција, и упостављању специфичног дескрип
тивног речника. Увек када се игре сагледавају у ширем кон
тексту, оне тада бивају позитивно оцењене, а посебно се то
чини у вези са развијеном креативношћу коју гејмери пока
зују у рецепцији свог медија, што није случај са публиком
емитованих медија. Такво осећање дели и Роб Коувер (Rob
Cover), пишући како је „интерактивност […] са електрон
ским играма прешла у један нови стадијум демократизације
корисничког учешћа.”40 Ако је гејмерка41 у фази осуде била
сматрана непожељним субјектом, деликвенткињом или жр
твом, у периоду адорације она је постала достојна житељка
постмодерног медијског пејзажа, која се кроз игру и задо
вољство припрема да оствари успешну каријеру у дигитал
ним медијима. Наслов бестселера Стивена Џонсона (Steven
Johnson) каналише новонасталу инверзију: Све оно што је
лоше, за тебе је добро: на који начин нас заправо савремена
популарна култура чини паметнијима.42
Јашући на таласу све веће академске наклоности према по
пуларној култури, представљене студије гејминга – које су
донеле и одушевљење и истанчаност у приступу култури
виртуелних игара – наметнуле су се као коректив за недо
вољно утемељене осуде, својствене претходној фази. Но, у
покушају да новом медију одају дужно поштовање, студи
је гејминга често одлазе у крајност: игноришу политички и
економски контекст виртуелних игара; олако, затим, прелазе
преко питања плаћеног и неплаћеног рада у процесу произ
водње игара, понављају општа места о пословима информа
тичког доба за које се спремају гејмери, и коначно – пропу
39 Видети: Aarseth, E. (2001) Computer Game Studies, Year One, Game Stu
dies 1 (1) http://www.gamestudies.org; Wardrip-Fruin, N. and Harrigan, P.
(eds.) (2004) First Person: New Media as Story, Performance, and Game,
Cambridge, Mass: MIT Press.
40 Cover, R. (2004) New Media Theory: Electronic Games, Democracy, and
Reconfi guring the Author- Audience Relationship, Social Semiotics 14 (2)
(2004), p. 173.
41 Аутори инсистирају на овом родном одређењу, које за читаоца не мора
да буде обавезујуће (прим. прев).  
42 Johnson, S. (2005) Everything Bad Is Good for You: How Today’s Popular
Culture Is Actually Making Us Smarter, New York: Riverhead.
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штају да поставе незгодна питања о светском поретку, чији
су гејмери нови, пуноправни актери.
Постоји, међутим, и трећа позиција академског проучава
ња културе гејминга, она која је испреплетана са претходне
две и у оквиру које ћемо настојати да позиционирамо нашу
студију. Ослоњена на политиколошку критичку анализу ви
део-игара, она тежи да успостави равнотежу између непро
мишљених осуда и слављеничке еуфорије. И у овом случају
подстицај не долази само од академских проучавалаца, већ
и од дигиталних уметника, независних аутора игара и заго
ворника медијске писмености који су окренути дигиталним
уметничким интервенцијама, извођењу тзв. „хакова” (енг.
hacks), стварању алтернативних мини-игара и креирању на
ставних програма којима се проблематизују, испитују или се
пак одступа од норми званичне гејминг културе.43
Ови теоретичари пишу о играма критички, али не са наме
ром да их обезвреде. Они се заправо надају да би игре могле
бити другачије. Ситуирајући дигиталну игру унутар фор
мација друштвене моћи, они нужно, и на неколико основа,
раскидају са формализмом, који у доброј мери краси тео
рију гејминга. Они не поричу јединствене атрибуте диги
талних игара; али, исто тако, они ни не мисле да те исте
специфичности имају својство да просто трансцендирају
проблеме идеологија и политичке контроле „старијих” ме
дија. Такође, за разлику од media effects генерације проуча
валаца, која је у први план својих истраживања постављала
проблеме индивидуалне психологије, нови приступ, који
они предлажу, окреће се социјалним структурама, корпора
тивним контекстима и институционалним силама. Насупрот
присталицама схватања виртуелних игара као тренинга, но
ви теоретичари не сматрају да је утицај социјализације на
постојећи друштвени поредак бениган; уместо тога, они на
игре и дискурсе који их окружују гледају као на векторе су
протстављених интереса, и као на алат намењен савладава
њу вештина, којима се постојеће норме могу снажити, исто
колико и подривати.

[…]

43 Bogost, I. (2007) Persuasive Games: The Expressive Power of Videoga
mes, Cambridge, Mass: MIT Press; Schlein er, A. (2002) Velvet-Strike: War
Times and Reality Games; Opensorcery Web site: http://www.opensorcery.
net; Schlein er, A. Female-Bobs Arrive at Dusk, in: Cyber Feminism: Next
Protocols, ed. Reiche, C. and Kuni, V. (2004), New York: Autonomedia,
pp. 119–32.
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Игре Империје
Виртуелне игре представљају медијски репрезент Импери
је. На један парадигматични начин, оне у себи носе и тра
гове њене конститутивности и трагове њених унутрашњих
противречности. Баш као што је и роман XVIII века одиграо
улогу текстуалног апаратуса, који је омогућио историјску
појаву буржоас ке личности (условљене меркантилизмом,
али једнако способне за његову критику), и као што је не
могуће филм и телевизију разлучити од индустријског кон
зумеризма XX века (без обзира на то што су њима овеко
вечени неки од најмрачнијих тренутака), тако и виртуелне
игре представљају конститутивни медиј глобалног хипер
капитализма XXI века, а могуће је – и линију бекства.
Због чега сматрамо да су виртуелне игре одређујући медиј
Империје, онај који је својствен Империји и који исказује
њену бит као ниједан други? Подсетимо: виртуелне игре
су настале у оквиру војно-индустријског комплекса САД –
нуклеарно наоружаног језгра глобалне доминације капита
ла, за који су до дан-данас остале везане пупчаном врпцом.
Створиле су их хакерске вештине и знање једне нове врсте
радника интелектуалца, којима је тешко управљати и које је
тешко контролисати. Управо је тај тзв. „нематеријални рад”
омогућио нову фазу капиталистичке експанзије, у оквиру
које су гејминг машине стављене у службу најнапреднијих
сила производње и комуникације, као свакодневни, свепри
сутни инкубатори за нове генерације, које се помоћу њих
оријентишу ка дигиталним технологијама и умреженој ко
муникацији. Гејминг индустрија је пионирска када је реч о
методи акумулације капитала која је заснована на правима
интелектуалне својине, на когнитивној експлоатацији, кул
турној хибридизацији, трансконтиненталном уговарању
прљавих послова и глобалном пласману робе. На начин ко
ји је својствен неограниченој употреби биомоћи, прављење
видео-игара замућује разлику између посла и игре, произ
водње и потрошње, добровољних активности и експлоата
ције. Истовремено, игре су скупа потрошачка роба до ко
је сиромашни долазе претежно нелегалним путевима, што
потврђује постајање огромних разлика и неједнакости уну
тар новог поретка. Виртуелне игре омогућавају симулације
идентитета грађана-војника, радника самосталаца, киборгавантуриста и корпоративних криминалаца; на њима се они
флексибилни обучавају за рад на флексибилним радним ме
стима, други се захваљујући њима уподобљавају према по
требама милитаризованог тржишта: коначно, неолиберално
искуство видео-игре чине забавним Као што заступају Им
перију, виртуелне игре исто тако говоре у име мноштва које
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тражи излаз у субверзивним и алтернативним експеримен
тима.
У уводним речима Империје Харт и Негри су написали ка
ко своју књигу виде као „апаратуру концепата за теоретско
промишљање и дјеловање у Империју и против ње.”44 Неке
од њих смо већ споменули: то су биомоћ, нематеријални рад,
мноштво, егзодус. Али постоји и читав низ других појмова,
концепата и идеја који су у блиској вези са њиховом мишљу,
а које су разрадили аутори сличних гледишта: когнитивни
капитализам, машинска субјективност, футуристичка аку
мулација, цинична моћ, линије бекства, општи ум.45 Све су
то интелектуални алати којима смо се користили у пропи
тивању проблема игара Империје. Користан концепт, како
пишу Жил Делез и Феликс Гатари, јесте онај који нам „омо
гућује да чујемо нове варијације и непознате резонанције”.46
Отварајући нове интелектуалне могућности, концепти „ор
ганизују и сажимају мисаони потенцијал на исти начин на
који гвожђе у одлучним рукама сажима сву провалничку
снагу радозналости.”47 Управо на овакав „провалнички”,
прагматичан начин „покупили смо” концепте из теоријских
текстова аутономистичког марксизма и постструктурали
стичког радикализма (али и из текстова њихових критича
ра). Наша намера је да их применимо на свет виртуелних
игара и да тако омогућимо сусрет теоријских концепата и
гејмерске праксе, у име узајамне лустрације и критике.
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МЕДИЈСКА КОНВЕРГЕНЦИЈА
ВИДЕО-ИГАРА И ФИЛМА
НАРАТИВ, ЕСТЕТИКА И
ИНДУСТРИЈСКА СИНЕРГИЈА
Сажетак: Полазна тачка за дефинисање односа филма и видеоигара је позната теза да сваки нови медиј преузима од својих
претходника неке формалне и садржинске карактеристике, али и
претходећи медиј реконфигурише своја и апсорбира својства но
вог медија. Циљ је да се представи шири теоријски оквир, који би
послужио као основа даљег истраживања ове релације. Користи
ће се мултидисциплинарни приступ, који се темељи на концепти
ма студија медија, студија видео-игара, студија филма и студија
културе. Видео-игре се често базирају на филмским тематским,
наративним и жанровским моделима, док је у филмовима при
сутна рекурзивна наративна логика видео-игара. У видео-игра
ма приметно је коришћење филмског језика, а у филмовима је он
модификован под утицајем естетских својстава игара. Холивуд
и индустрија видео-игара остварују синергију и нуде потрошачи
ма широки спектар начина конзумирања производа у различитим
медијима.
Кључне речи: филмови, видео-игре, конвергенција, естетика,
наратив

Када се почетком XXI века конституисала нова научна ди
сциплина студије видео-игара однос видео-игара са филмо
вима посматран је са подозрењем код теоретичара који су се
залагали за независност ове области. То ипак није спречило
теоретичаре филма и књижевности да пишу и говоре о нара
тивима у видео-играма и њиховим везама са „претходећим”
медијима. Доминантан је партикуларан приступ релацији
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видео-игара и филма у зависности од интересовања теоре
тичара, било да се ради о поређењу наративне структуре,
проблему интерактивности, феномену машиниме и осталим
аспектима. Како однос између ова два медија захваљујући
бројним факторима постаје све сложенији неопходно је по
нудити холистички приступ и свеобухватну компаративну
анализу, која би настојала да приђе овом проблему на више
различитих нивоа у пружању комплетне слике дијалога из
међу видео-игара и филма. Циљ овог рада је да понуди шири
оквир овог односа у постављању основе за даља истражива
ња овог проблема, а која би подразумевао интердисципли
нарни приступ заснован на концепцијама студија медија,
студија филма, студија културе, а пре свега студија видеоигара. Како би се на систематичан начин обрадио овај веома
слојевит однос кључно је указати на испреплетене праксе и
теорије, тематски, наративни, естетски-иконографски и еко
номски ниво у испуњењу обећања медијске конвергенције у
условима савременог глобалног капитализма.

Појам медијске конвергенције
Још је Маршал Меклуан приметио да сваки нови медиј ре
конфигурише стари, а да је садржај неког медија увек прет
ходни медиј, па је тако садржај штампе писана реч, садр
жај телеграфа штампа, а садржај филма фотографија, роман
или драма итд.1 Термин конвергенција2 често је коришћен
од стране теоретичара, у зависности са којих се теоријских
платформи обраћају, и стога је схваћен на различите начине
у означавању технолошких, културалних, друштвених и ин
дустријских промена.3 У почетку се, 80-их година прошлог
века, овај термин примењивао како би означио развој ди
гиталне технологије, интеграције текста, бројева, слика и
звука, спајање рачунара и телекомуникација и различитих
елемената медија који су у ранијим историјским периоди
ма посматрани појединачно. Захваљујући чињеници да се
информације испоручују у дигиталном облику, отворила се
могућност да различити медији обављају сличне функције.
Поред тога, конвергенција има свој економски аспект, она
мења начин на који се у медијским индустријама воде по
слови и начин на који  потрошачи користе медије. Медијска
конвергенција, према Хенрију Џенкинсу (Henry Jenkins), не
1 Mc Luhan, M. (2008) Razumijevanje medija, Zagreb: Golden marketingTehnička knjiga.
2 У теорији медија постоји још један термин, а то је ремедијација, са ко
јим се може описати процес „репрезентације једног медија у другом”,
што је једна од кључних особина нових дигиталних медија.
3 Jenkins, H. (2006) Convergence Culture: Where Old and New Media Collide,
New York: New York University Press.
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означава фиксни однос, већ процес сусретања и укрштања
између различитих медијских индустрија и система „међу
којима се остварује ток медијског садржаја” на различитим
медијским платформама.4 Ипак, његов фокус, поред произ
водног, не обухвата ни технички, ни формални аспект кон
вергенције, већ се она одвија кроз друштвене интеракције и
у самим потрошачима који теже да у потпуности уживају у
омиљеним садржајима популарне културе, па се тако иде
ални потрошач неће зауставити на читању Толкинове књи
ге Господар прстенова, већ ће погледати истоимени филм,
прочитати стрип и купити видео игру базирану на филму.
Дијахронијски посматрано може се рећи да се видео-игре
ослањају на естетске и производне карактеристике претход
ног медија-филма, као што је пре тога то учинио рани игра
ни филм са позориштем (први филмови нису ни били готово
ништа друго до снимљене позоришне представе) и фотогра
фија са сликарством (преузимањем сликарских жанрова).
Конвергенција је обостран процес, па се може уочити да по
стоји тенденција да видео-игре у визуелном и наративном
смислу буду што сличније филмовима, док се филм данас
прилагођава естетици овог новијег медија. Тако да данас ни
је непозната чињеница да се видео-игре, коришћењем нара
тивних и репрезентацијских кодова, све више ослањају на
филмски језик, а одређени филмови, употребом компјутер
ских анимација, и играчке логике и садржаја преузимају је
зик видео-игара. Колаборација између филмске индустрије
и индустрије видео-игара је комплексна, па тако у производ
њи игара учествују филмске звезде позајмљујући свој глас и
лик, редитељи5 настоје да праве игре или пак филмове који
личе на видео-игре, а видео-игре се праве према филмским
хитовима обухватајући исте циљне групе.
У савременом свету не може се говорити о медију који по
стоји по себи и за себе, ниједан медиј не постоји у изола
цији, већ у колаборацији са осталим медијима, њиховим
технологијама, праксама и текстовима. Према томе, ни ви
део-игре, као нови медиј, нису настале у медијском вакуу
му; оне имају своје специфичности, али се такође базирају и
на квалитетима постојећих медија.

4 Исто, стр. 282.
5 Џорџ Лукас (George Lucas) је још 1982. године основао студио за видеоигре Lucasfilm Games, а Стивен Спилберг (Steven Spielberg) 1995. отвара
DreamWorks Interactive. Једна од најпознатијих игара је Medal of Honour
(1999), која је заснована на Спилберговом концепту и његовом филму
Saving Private Ryan.
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Преуз имање наративног модела
Још од првих конференција у области студија видео-игара
питања наративности и приповедања била су кључна у ди
скусијама теоретичара. За лудологе6 наративи нису ништа
друго до интересантна паковања за праву суштину видеоигре, а то су механика, правила игре и играчки доживљај.
Међутим, наратив је важан аспект који у значајној мери до
приноси осећају уроњености (immersion), јер он у играма
представља контекст у оквиру којег се она одиграва. Нара
тиви у видео-играма често су препуни стереотипних ликова
ратника, дама у невољи и лако препознатљивих наративних
образаца преузетих од „претходника” – књига, филма или
стрипа. Ипак, показало се проблематичним олако преузима
ње постојећих филмских и књижевних модела, пасу многи
теоретичари покушали да понуде нове наративне моделе за
видео-игре. На пример, како би се пронашао наративни мо
дел примерен свету видео-игре, уведен је термин „наратив
на архитектура”, који је маркирао „просторност” приче.7 У
филмовима, циљеви и конфликти су одређени поступцима
протагонисте, док се у играма циљеви откривају током нави
гације кроз виртуелни простор. За разлику од филма чија се
прича одвија у дијегетском свету, који нам откривају ликови
филма, играч током играња има активну улогу у истражива
њу света игре. Како би се овај проблем превазишао, уводе
се термини: „интерактивни наратив”8, „секвенционални” и
„каузални наратив”.9
У феноменолошком смислу, публику филма представља
ју пасивни реципијенти, који седе у замраченој сали, док у
видео-играма играчи активно утичу на наративне догађаје.
Иако је претерано рећи да је филмска публика пасивна, јер
није новост да се током гледања филма одвијају разне ког
нитивне, свесне и несвесне активности и афективне реакци
је, чињеница је да је суштински немогуће променити радњу
филма. Интерактивност у играма подразумева различиту
темпоралну организацију у односу на филм, код којег се
радња одвија у садашњости. Одвијање унутрашњег времена
6 Лудологија је посебна научна дисциплина која проучава игре. Лудолози
се фокусирају само на формалне квалитете игара.
7 Jenkins, H. Game Design as Narrative Architecture in: First Person: New
Media as Story, Performance and Game, eds. Wardrip-Fruin, N. and Harri
gan, P. (2004), London: The MIT Press, pp. 118-130.
8 Murray, H. J. (1997) Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in
Cyberspace, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
9 Ryan, M. (2001) Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in
Literature and Electronic Media, Baltimore and London: The John Hopkins
University Press.
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игре је „детерминисано играчком природом медија”.10 Дру
гим речима, наративна темпоралност (фикционално време)
готово искључиво зависи од потеза које ће играч направи
ти, док ће филм наставити да траје у реалном времену ако
изађемо из просторије, јер је наративни ток предетермини
сан и не зависи од гледаоца. Ово наравно зависи од жанра
игре и карактеристичних правила игре, па су тако изузетак
тзв. „игре емергенције”,11 попут спортских игара или већ
парадигматичног Тетриса, у којима је потиснут наратив, а
унутрашње време лимитирано у коду игре. Бројни су фил
мови који су експериментисали дизајном времена каракте
ристичног за видео-игре, односно са наративом, који про
изилази из рекурзивне логике игре. Један од најуочљивијих
аспеката играња, који ће бити имплементиран у филм је ре
петитивност (у прелажењу нивоа, савладавању одређених
препрека итд). То понављање, тачније „временска петља”,
са варијацијама (било под свесном употребом ове естетске
карактеристике видео-игара или не) приметно је у одређе
ним филмовима од деведесетих година прошлог века, као
што су Groundhog Day (1993), Run, Lola Run (1998), The Ru
les of Attraction (2002), Source Code (2011), Triangle (2009),
Edge of Tomorrow (2014), Infinity Chamber (2016), Happy
Death Day (2017) и многи други. Један од новијих примера
је филм Пола Верховена (Paul Verhoev en) Elle (2016), у којем
видео-игра служи како би се одредила психологија протаго
нисткиње, која је представљена као ћерка масовног убице и
продуценткиња „насилних” видео-игара. Сукцесивно пона
вљање једне те исте сцене њеног силовања такође предста
вља очигледну реминисценцију на механику игре и правила,
с обзиром на то да она стално покушава да изнова победи
силоватеља, што јој на крају и полази за руком.
На почетку своје историје, од Хигинботамовог (William
Higinbotham) Tennis for two (1958), Spacewar! (1962) Стива
Расела (Steve Russell) и свих других игара седамдесетих го
дина, видео-игре су у графичком или естетском смислу биле
далеко од филма, па су и наративни квалитети раних видеоигара, које су се базирале на брзим рефлексима и рука-око
координацији били оскудни. Развој наративности у играма
је зависио од технолошког развоја графике и могућности
представљања визуелно комплекснијих репрезентација, пре
свега људских ликова а тиме и базичних наративних улога
10 Anyó, L. (2015) Narrative time in video games and films: from loop to travel
in time, G|A|M|E The Italian Journal of Game Studies, G|A|M|E The Italian
Journal of Game Studies No. 4, Italy: Ass.ne Culturale Ludica, p. 64.
11 Игре емергенције су игре чија је механика тако постављена да постоји
готово неограничен скуп могућности достизања до циља.
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у ликовима протагонисте, објекта, антагонисте итд. Поред
очигледних технолошких препрека, постојали су и економ
ски разлози, јер су тада (70-их година) доминирале видеоигре у аркадама, које су покретане убацивањем кованице.
Просечно трајање игре је било око 90 секунди, иако често
нису биле временски ограничене, морале су бити довољ
но тешке како се играчи не би дуже задржавали са једним
жетоном.
Поред тога што је била прва видео-игра у којој је генерисан
људски карактер са специфичним цртама лица, Нинтендов
(Nintendo) Donkey Kong (1981) била је исто тако и прва ви
део-игра са наративним елементима и игра која је предста
вила класичну тему даме у невољи. Протагониста игре зове
се Џампмен (Jumpman), а приказан је као мајстор (столар),
што је, поред слике мафијаша, још један од стереотипа ко
ји се везују за Италијане у Америци).12 Циљ игре је осло
бађање Џампменове девојке, коју је отела огромна горила,
што је, опет, поред и самог назива игре, јасна референца
на ситуац
 ију из филмова о Кингу Конгу.13 Дванаест година
касније излази игра Myst – једна од првих игара у којој је
захваљујући комбинацији тродимензионалне графике и тек
ста остварен комплекснији наратив, у овом случају засно
ван на жанру детективског филма, која је играчима нудила
искуство откривања виртуелног света и утисак непосредног
учествовања у филму.14
Cut scenes или cinematics представљају неинтерактивне
анимиране делове у играма са развијеном причом, а има
ју функцију фиксирања значења игре и пружања потреб
них информација како би се омогућило одвијање нарати
ва. Кључни су елементи причања приче и стварања утиска
„филмичности”, обично се налазе на крају успешно заврше
ног задатка или нивоа и за играча представљају неку врсту
награде уживања у спектаклу. Они најчешће прате филмске
конвенције у кадрирањима, са нпр. дужим уводним сним
цима у функцији смештања радње у одређени простор и
постављања оријентације, пре преласка на крупне планове
12 У каснијим наставцима видео-игре, Џампен постаје Марио, а столар
водоинсталатер.
13 Ова сличност је била предмет судског спора када је компанија Јунивер
зал Стјудиос (Universal Studios) тужила Нинтендо сматрајући да су са
овом игром нарушили њихова права на лик Кинга Конга и заплет филма.
После двогодишњег спора 1984. суд је пресудио у корист Нинтенда, јер
је ова компанија успела да докаже да Universal не поседује искључиво
право на Кинга Конга.
14 Bolter, J. D. and Grusin, R. (2000) Remediation: Understanding New Media,
Cambridge, MA and London: MIT Press.
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и детаље.15 Ови елементи су често истицани као маргинал
ни елементи, реметилачки фактор и непотребни прекиди у
стварању осећаја уроњености, који дистанцирају играча и
подсећају га да заправо игра игру.
Док су cut scenes саставни елементи комерцијалних игара,
„машинима” (machinima) представља хибрид видео-игара и
филма који су створили фанови. Када се 1993. у игри Doom
појавила могућност снимања игре, играчи су је користили
за снимање својих постигнућа. Али, оно што девелопери
ове игре нису предвидели, јесте могућност снимања фил
ма унутар виртуелног света, при чему играчи истовремено
могу да буду и режисери, и глумци, и камермани. У најве
ћем броју случајева, визуелни аспекат игре се не мења, већ
се она, у складу са жељеним наративом, одигра и сними,
док у комплекснијим радовима аутори модификују текстуре
и моделе ликова и простора. Публику чине гледаоци, а не
играчи. Машинима је резултат обрнутог процеса у односу
на интерактивни филм,16 и захтева активно учешће публике
која би филм „одиграла”, док се машинима заснива на ви
део-игри којој је укинута интерактивност ради генерисања
филмског доживљаја и уживања у посматрању. Ова медиј
ска форма је често слављена од стране теоретичара као при
мер активних потрошача који текстове популарне културе
реконфигуришу, производе нова значења и нове уметничке
форме.17 Међутим, и овај инцидент се на крају уклопио у ка
питалистичку логику, односно у модел кооптације, па је мо
гућност снимања ради прављења филмова циљано додавана
у играма попут The Sims 2 (2004) и Movies (2005), да би на
крају машинима била коришћена у рекламним и музичким
спотовима, као средство филмске препродукције и у друге
комерцијалне сврхе.18

15 King, G. and Krzywinska, T. Film Studies and Digital Games, in: Under
standing Digital Games, eds. Rutter, J. and Jo, B. (2006), London: SAGE
Publications Ltd, pp.112-128.
16 Експерименти са интерактивним филмом датирају неколико година пре
настанка комерцијалних видео-игара. Мирко Стојковић у тексту „Ви
део-игре, филмови 21. века” даје један рани пример оваквих настојања,
поменуши чехословачки интерактивни филм Киноаут
 омат! из 1967.
године. Видети: Стојковић, М. (2019) Видео-игре, филмови 21. века,
Студије филма и (екранских) медија: Србија 3.0, приредила Даковић, Н.
(2019), Београд: Филмски центар Србије, стр. 235-252.
17 Многи су уметници користили и још увек користе машиниму као медиј
изражавања.
18 Маравић, М. и Стојковић, М. Машинима: Пример културе фанова и ме
дијске конвергенције видео-игара и филма, у: Дигиталне Медијске тех
нологије и друштвено-образовне промене 8, приредили Пралица, Д. и
Шинковић, Н. (2018), Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 225-237.
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Естетска прожимања
Видео-игре данас пролазе сличан пут признавања умет
ничког легитимитета који је прошао и филм: од спектакла
и забаве за широке масе, до медија који поседује значајан
уметнички потенцијал. Тако су дизајнери видео-игара кори
стили технолошки напредак у правцу креирања филмичних
видео-игара у погледу мизансцена, кадрирања, а пре свега
наративних модела холивудских филмова. Питање које се
поставља гласи: да ли видео-игре треба да изграде свој фор
мални језик и одрекну се филмских наративних модела како
би биле легитимна уметност?
У том смислу, видео-игре су критиковали теоретичари који
су своје мишљење заснивали на одређеном историјском де
терминизму развоја медија. Они су сматрали да само разво
јем сопствених, а тиме и специфичних формалних и естет
ских кодова, игре могу да прерасту у уметност, а да их кори
шћење филмских наратива и естетике од тог пута удаљава.19
Ту тенденцију критиковали су и сами дизајнери видео-ига
ра, као што су Крис Крафорд (Chris Crawford) и Ричард Роуз
(Richard Rouse), први уводећи термин cinema envy (завист
према филму) како би описали сједињавање видео-игара и
филма, односно праксу и амбиције многих дизајнера ига
ра, који се служе филмским изражајним средствима и јези
ком у циљу достизања филмског доживљаја. Овај термин су
одмах преузели теоретичари попут Ерика Цимермана (Eric
Zimmerman), који је рекао да је дошло „време да девелопе
ри игара престану да копирају филмска задовољства”20 и да
развију специфичне форме и изражајна средства која су за
снована на карактеристикама динамичних и партиципатив
них система. Уживање у спектаклу, дивљење према сликама
у високој резолуцији, текстури и звуку представља важан
аспект видео-игара који је тесно повезан са развојем компју
терских графичких технологија. Ова врста уживања у фил
мовима приметна је од самог почетка историје филма, што
је означено термином cinema of attraction.21 Покретне слике,
заједничка карактеристика коју видео-игре деле са филмом
и телевизијом биле су предмет дивљења прве филмске пу
блике, док је сам наратив био у другом плану.
19 Martin, B. Should Videogames be View
 ed as Art? in: Video Games and Art,
eds. Mitchell, G. and Clarke, A. (2007), Bristol: Intellect Books, pp. 201-210.
20 Zimmerman, E. Do Independent Games Exist? in: Game On: The History
and Culture of Videogames, ed. King, L. (2002), New York: Universe
Publishing, p. 125.
21 Gunning, T. (1986) The Cinema of Attraction[s]: Early Film, Its Specta
tor and the Avant-Garde, Wide Angle, Vol. 8, No. ¾, Ohio: John Hopkins
University Press, pp. 63-70.
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Филмови и видео-игре све више деле исту технологију, а ти
ме и сличност у формалним карактеристикама. У круговима
савремених теоретичара филма често се може чути жалба
да наглашавајући визуелне ефекте и брзу акцију филмови
постају попут видео-игара. Са друге стране видео-игре по
чињу да личе на филмове, јер развојем тродимензионалне
графике и техничких капацитета, свет видео-игре постаје
све комплекснији, а њихова естетика се заснива на све ре
алистичнијим визуелним приказима, па је теже разликова
ти слике у игри од слика физичке реалности снимљених
камером. Када се говори о реализму у видео-играма, често
се употребљава термин „фотореализам”, мада је можда при
мереније употребити термин „филмски реализам” у опису
компјутерских анимација јер се ради о покретним сликама.22
Питања око реализма у видео-играма представљају посебну
тему и превазилазе оквире овог рада, али је интересантно
поменути да је „реализам” у видео-играма посредован упра
во преко сличности са филмом:23 укратко, „пуцачка” игра
не претендује да симулира прави рат, већ да створи дожи
вљај ратног филма. Кинематографске конвенције не служе
у сврхе, произвођења доживљаја попут реалног, већ да би
уклопиле игре у већ утврђење праксе гледања.24
Тек са могућношћу постављања виртуелне тачке погле
да покретне камере и захваљујући структури тродимензи
оналних полигона, видео-игре усвајају кинематографски
стил визуелног представљања и преузимају језик филма у
погледу мизансцена. То је водило до експериментисања са
тачком погледа из првог или трећег лица и постављања пер
спективе која је на крају утицала на жанровске поделе (FPS,
RPG). Иако снимање кадрова из првог лица није почело под
утицајем FPS игара, већ је део постојећег филмског језика
(филм из 1940-тих, Lady in the Lake), оно је постало свакако
чешћа пракса са новијим филмовима као што су Kick Ass
(2010), The Amazing Spider-Man(2012) и Gravity (2013), у ко
јима се жели постићи осећај присуства или кинесететичког
задовољства, који је карактеристичан за доживљај играња
ових игара. Филм Hardcore Henry, из 2015. године, у пот
пуности је сниман из првог лица и представља пример ди
ректног преузимања карактеристике FPS жанра. Овај филм
22 Bolter, J. D. and Grusin, R. (2000) Remediation: Understanding New Media,
Cambridge, MA and London: MIT Press, p. 28.
23 Brooker, W. (2009) Camera-Eye, CG-Eye: Videogames and the “Cinema
tic”, Cinema Journal Vol. 48, No. 3, Austin: University of Texas Press,
pp. 122-128.
24 Wolf, M. J. P. (2015) Video games, cinema, Bazin, and the myth of simulated
lived experience, G|A|M|E The Italian Journal of Game Studies No.4, Italy:
Ass. ne Culturale Ludica, pp. 15-24.
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је „презасићен” акцијом протагонисте и његовим ватреним
окршајима са зликовцима, што је типично за овај жанр ига
ра. У филму Гуса Ван Санта (Gus Van Sant) Elephant (2003)
кретање ликова је снимано из трећег лица, тј. употребом
„квазисубјективног кадра”, где се бројне сцене понавља
ју, али сваки пут из угла различитог лика. Филм започиње
кадром у којем је приказана кривудава кретња аутомоби
ла, којим управља пијани возач, из истог угла као што је то
приказано у серији GTA игара. Све ове подударности са ви
део-играма нису случајне. На крају, филм проговара истим
оним дискурсом масовних медија којим се често подстиче
морална паника у погледу негативних друштвених ефека
та видео-игара. Оптужба за подстицање насиља доживела
је врхунац у сцени пуцњаве у средњој школи, која неодољи
во подсећа на трагедију која је задесила средњу школу „Ко
лумбајн” (Columbine), у Литлтону (Littleton), 1999. године.
По угледу на тај догађај, и протагонисти филма, као извођа
чи убилачког похода, и сами су представљени као љубитељи
„насилних” игара.
Многе игре се заснивају на иконографијама филмских жан
рова, као што су хорор (Resident Evil), акциони филм (Far
Cry) научна фантастика и драма (Sims). Међутим, у жанров
ском смислу видео-игре су разноврсније од филма, односно
много је већа разлика између Тетриса и Far Cry серије ига
ра, него између нпр. хорора и комедије, јер се заснивају на
потпуно различитим механикама игре, а изражена је и раз
личита ментална и физичка ангажованост играча у тим жан
ровима игара, много више него што је то случај код гледаоца
два различита филмска жанра. Разлика је у нивоима анга
жовања и активностима корисника/публике. Оног момента
када играч преузме контроле, дешава се кључна трансфор
мација мотивисаности субјекта, или како Стивен Спилберг
(Steven Spielberg) каже: „Оног момента када узмеш контро
лер, нешто се искључи у твом срцу. И то постаје спорт.”25
То се наводи као основна препрека развоју емпатичности
према ликовима из игре, попут оне која се дешава у филму.     
Не треба заборавити да жанр није само одредница која се
односи на структуралне и формалне сличности одређених
текстова, већ пре свега економска категорија. Девелопери
се углавном чврсто држе жанровских кодова и конвенци
ја утврђених тржиштем, као што је то случај са тржишном
логиком холивудског филма, јер се у обе индустрије улаже
25 Bishop, B. Lucas and Spielberg on storytelling in games: ‘it’s not going to be
Shakespeare’, 13. June 2013, 22. January 2020; https://www.theverge.com
/2013/6/13/4427444/lucas-spielberg-storytelling-in-games-its-not-going-tobe-shakespear e-usc
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велик новац и време у продукцију, постоји висок ризик од
неуспеха. На тај начин конвергенција не доноси значајне
промене у овим индустријама, већ заправо постојеће прак
се потврђује.26 На делу је стандардизација производа, који
мора бити препознатљив циљним групама зарад спречава
ња комерцијалних неуспеха у овим ризичним индустријама.
Укалупљивање у жанровске конвенције како би се избори
ло са великом непредвидљивошћу медијског производа има
свој економски смисао, али се тиме и умањују шансе за екс
периментисање са новим формама и уметнички потенцијал
видео-игара.

Индустријска синергија
Током 80-тих година снимају се холивудски филмови који
видео-игре постављају у центар радње или се оне појављу
ју као периферни елементи. Први филм који тематизује ви
део-игре је Дизнијев Tron (1982): филм се заснива на причи
о дизајнеру видео-игара чији је рад украден, док је он ди
гитализован и заробљен у компјутерском свету. Сам филм
није остварио очекивани профит, али је истоимена игра,
изашла исте те године, била знатно популарнија. Генерално
гледајући, видео-игре су у филмовима често представљене
онако како их јавност, подстакнута моралном паником, до
живљава, а то значи као тривијалну забаву са потенцијал
но опасним последицама по појединца и друштво. Такви
филмови су одражавали забринутост јавности око утицаја
видео-игара на омладину. Оне су означене као медиј који
одвлачи младе од обавеза у заједници, наводи на насиље и
зависност, па их тако у филмовима играју насилни ликови,
а доводе скоро и до 3. светског рата као у филму War Games
(1983). Као врхунац тенденције негативног приказа игара у
филмовима може се издвојити филм Existenz у режији Деј
вида Кроненберга (David Cronenberg) из 1999. године, који
говори о новим опскурним биоморфним, органским играч
ким конзолама, које ако се прикључе директно у кичму
играча, генеришу играчко окружење засновано на виртуел
ној реалности. Овакав однос се може објаснити употребом
стереотипних образаца о играма дубоко укорењених у јав
ном дискурсу, како би публика, ослањајући се на претходна
знања, лако разум
 ела причу, али и чињеницом да током 90их са великим успоном индустрије видео-игара, нове техно
лошки све моћније конзоле освајају домове Американаца и
постају директни конкурент филму, да би до почетка овог
века премашиле зараду холивудске индустрије. Тај страх од
26 Brookey, R. A. (2010) Hollywood Gamers: Digital Convergence in the Film
and Video Game Industries, Bloomington: Indian a University Press.
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преузимања публике, који је наравно економски мотивисан,
посматран кроз призму историје медија, подсећа на ситуа
цију када су сликари половином XIX века, били забринути
због појаве фотографије, а позоришни радници на почетку
XX века се осећали угроженим због све популарнијих фил
мова, или када је педесетих година филмска продукција са
зебњом посматрала успон телевизије.
Ова тенденција није наравно довела до удаљавања ове две
индустрије, већ, напротив, захваљујући технолошким ка
рактеристикама ових екранских медија, а потом и дигитали
зацији која је олакшала трансмедијално кретање франшиза,
дошло је до успостављања синергије ових двеју индустрија.
Трансмедијално приповедање,27 нова естетика која произи
лази из медијске конвергенције, омогућује добру пословну
прилику за увећање профита. Конвергенција се одвија на
нивоу испреплетених комерцијалних односа и заједничког
тржишта и резултат је креирања медијских конгломера
та. Као рани пример може се навести 1976. када је (Warner
Communications) купио компанију Атари, а до 1983. Твен
тиет Сенчури Фокс (Twentieth Century Fox), Дизни (Disney),
Јуниверзал (Universal) Парамаунт (Paramount), улазе у по
слове продукције и развоја видео-игара. Стивен Спилберг
у сарадњи са ЕА студијом направио три видео-игре, а Џорџ
Лукас (George Lucas) је 1982. основао Lucasfilm Games.
Маркетиншка пракса да се у холивудској индустрији праве
филмови као екстензије видео-игара је прилично рашире
на. Листа филмова заснованих на садржају игара је веома
дугачка тако да ће бити наведени само најпознатији насло
ви Super Mario Brothers (1993), Street Fighter (1994), Mortal
Kombat (1995), Final Fantasy (2001), Lara Croft: Tomb Raid er
(2001), Resident Evil (2002), Prince of Persia (2010), World of
Warcraft (2016), Assassin’s Creed (2016) и многи други. Један
од првих покушаја да се у филмској индустрији профитира
од филмова снимљених према садржају видео-игре је Super
Mario Brothers из 1993. године. Продуценти овог филма су
се надали да ће њихов филм профитирати од чињенице да
је у то време Марио био најпознатији лик из видео-игара, и
да је само у Америци продато 40 милиона примерака игре.
Сходно томе, и потенцијалне циљне групе биле су огром
не, јер су обухватале тинејџерску популацију као и поро
дице. И поред тога, овај филм је остварио веома скромну
зараду, делимично због тога што су у њему недостајале екс
плицитне референце на игру, па је тако публика изгубила
27 Трансмедијално приповедање означава одвијање приче на различитим
медијским платформама.
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очекивану везу са самом игром.28 Први у серији филмова
који се заснивају на видео-игри Resident Evil (2002) у фи
нансијском смислу је веома добро прошао; вероватно због
тога што се и сама видео-игра оличена у борби са хордама
зомбија у потпуности заснивала на претходним конвенци
јама овог поджанра хорора, па је тиме транзиција у великој
мери олакшана.
Са друге стране, филмски продуценти су у видео-играма
видели прилику да се оствари додатни профит од лицен
ци филмских хитова, као што је то претходно био случај са
играчкама, гардеробом, храном итд, па је 1982. године иза
шло неколико игара Tron, Alien, King Kong и Raid ers of the
Lost Ark. Атаријева игра из исте године E. T. the Extra-Ter
restrial није финансијски успела, јер је поред лошег гејм
плеја, графичка репрезентација Итија била безизражајна и
деца нису успела да остваре емоционалну повезаност као
са филмским ликом.29 Овај неуспех је указао на важну тач
ку разилажења два медија, а то је чињеница да популарност
било којег филмског хита неће безусловно прећи на игру ко
ја је из њега произашла, ако је игривост, односно механика
игре, неинтересантна и без правог изазова. Комерцијални
неуспех ове игре оличен је у 4 милиона враћених или непро
датих кeртриџа, затрпаних и заливених бетоном у пустињи
близу града Аламогордо у Новом Мексику. То је истовре
мено био и споменик крају једног просперитетног периода
за америчку индустрију, познатог под називом „златно доба
видео-игара”. Иако је индустрија тада доживела крах игра
ње видео-игара је постао неодвојив део културе младих,
како у САД, тако и широм света, па се пракса преузимања
филмских франшиза наставила, и до краја деценије излази
велики број игара заснованих на чувеним филмским хито
вима Godzila и Star Wars: Jedi Arena (1983), The Evil Dead
и Ghostbusters (1984), Indiana Jones and the Temple of Doom
и Friday 13th (1985), Batman, Highlander, Lavirinth (1986),
Rambo и Rocky (1987), Robocop (1988), Jaws (1989) и остали.
Холивудска и индустрија видео-игара у циљу стицања про
фита нуде потрошачима широку лепезу начина конзумира
ња производа у различитим медијима, као нпр. у франшизи
Matrix, у оквиру које је поред филма изашла видео-игра и
стрип или Lord of the Rings из које је произашло три фил
28 Gandolfi, E. and Semprebene, R. (2015) Play the game in the opening sce
ne A multidisciplinary lens for understanding (video)ludic movies, including
Super Mario Bros, Resident Evil and Scott Pilgrim vs. the World, G|A|M|E
The Italian Journal of Game Studies No. 4, Italy: Ass.ne Culturale Ludica,
pp. 37-48.
29 Brookey, R. A. нав. дело.

258

МАНОЈЛО МАРАВИЋ
ма и исто толико игара, које су обећавале искуство „играња
филма”.30 Употреба дигиталног композитинга и анимације
већ дуго представља стандард холивудских филмова, а са
ми глумци често нису ни свесни које ће се снимљене сцене
користити у филму, а које у игри. Компанијама, које пра
ве видео-игре, доставља се филмски сценарио, тако да оне
већ имају завршен велики део посла око креирања приче,
али и око дизајнирања карактера, с обзиром на то да се они
не морају развијати од почетка. Дизајн игара прилагођава
се интересима холивудске индустрије и профитабилности
филмова.

Закључак
На примеру релација филма и видео-игара може се виде
ти пракса како сваки нови медиј преузима од својих прет
ходника наративне и естетске елементе медијског језика и
на крају их прилагођава сопственим потребама, па се може
закључити да је филм за видео-игре оно што је роман био
за позориште, слике за фотографију, позориште за филм.
Не треба заборавити да је поменути процес обостран, јер
иако се видео-игре у великом броју случајева заснивају на
филмским наративним обрасцима, од деведесетих година,
у филмовима се види утицај специфичног играчког рекур
зивног наративног механизма и естетике. Поред наративних
модела, медијска конвергенција филма и видео-игара, њи
хово узајамно прожимање и међусобна интеракција одвија
се и на нивоу визуелних и чулних задовољстава и уживања
у спектаклу, који омогућује дигитална технологија. Слоје
вит однос видео-игара и филма превазилази заједничке на
ративне и естетске елементе и кодове репрезентације. Као
производи високо профитних медијских индустрија, ви
део-игре и филмови често остварују синергију у међусоб
ном размењивању франшиза. Два медија деле исту циљну
групу потрошача, одраслих уз видео-игре и навикнутих на
филмске конвенције. Већ је наведено колико је технологија
компјутерских анимација имала утицаја на приближавање
филма и видео-игара, али остаје да се види како ће се у бу
дућности, са развојем игара за системе виртуелне реално
сти и обећањем телесне уроњености у свет игре, коју ова
технологија нуди, тај однос развијати и на које начине ће
филм и филмски наративи одговорити на овај изазов, који
тек предстоји.

30 Brookey, R. A. and Booth, P. (2006) Restricted Play: Synergy and the Limits
of Interactivity, in: The Lord of the Rings: The Return of the King Video Ga
me, Games and Culture, Vol 1, No 3, Los Angeles: Sage, pp. 214-230.

259

МАНОЈЛО МАРАВИЋ
У овом раду указано је на кључне тачке и правце истражи
вања медијске конвергенције видео-игара и филма, како би
биле установљене смернице будућим истраживањима, које
би детаљније и подробније испитале њихове веома комплек
сне релације. А то ова тема, с обзиром на удео видео-игара
и филма у савременој глобалној култури, свакако заслужује.
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Abstract
The starting point for defining the relation between film and video games
is the well-known thesis that each new medium assumes some formal
and contentual characteristics of its predecessors, although the previous
medium reconfigures its own and absorbs the properties of the new
medium as well. The aim is to present a broader theoretical framework,
which would serve as a basis for further exploration of this relation. A
multidisciplinary approach will be used based on the concepts of media
studies, game studies, film studies and cultural studies. Video games are
often based on cinema’s thematic, narrative and genre models, while
the recursive narrative logic of games is present in films. The use of film
language is noticeable in video games, while in movies, it is modified
by the aesthetic properties of games. Hollywood industry and the video
games industry are synergistic and offer users many ways of consuming
products in different media.
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ЛУДОЛОГИЈА И
НАРАТОЛОГИЈА –
ЛЕГЕНДА О СУKОБУ
Сажетак: У раду су дати преглед и анализа наратолошког и лу
долошког приступа проуч авању видео-игара и осврт на оснивање
још увек младе области студија видео-игара. Представљена су по
лазишта обе теоријске струје, проистекле из истог – књижевно
теоријског корпуса. Стање дисциплине и академске тензије у овом
пољу указале су и на начине функционисања стручне заједнице, те
механизме њиховог дељења или усложњавања на организационом
и методолошком плану. Лудолошки приступ, који своди проуч ава
ње видео-игара на опис и класификацију правила и механике игре,
у раду се оцењује као редукционистички, али и користан и примен
љив за разумевање специфичности видео-игара. Закључује се да
лудологија тек заједно са наратологијом и другим хуманистичким
дисциплинама чини заокружен корпус студија видео-игара.
Kључне речи: видео-игре, наратологија, лудологија, хуманистич
ке наук е, методологија, механика игре, наратив у видео-играма

Интро: упознавање територије
Током пола века играња видео-игара у свету и три-четири
деценије њиховог активног проучавања из различитих тех
ничких, технолошких, уметничких и хуманистичких пер
спектива, игре и теоријско промишљање о њима прошли су
дуг пут од освајања нових изражајних и интерактивних об
лика (од тениске лопте квадратног облика у Pong-у до про
тестних окупљања хиљада играча у виртуелним световима
MMORPG игара као што је је World of Warcraft). Популарна
култура и практично сви видови уметности и свакодневног
живота ушли су у видео-игре на формалном (симулације) и
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садржинском нивоу (попут мотива, ликова и заплета Шек
спирових драма1), а игре су, заузврат, прожеле бројне сфере
уметности, науке (тренажне и експерименталне симулације
и учења), образовања и пословања (гејмификација). Оне су
постале незаобилазан део франшиза и трансмедијалног при
поведања (поп)културних текстова (нпр. Звездани ратови /
Star Wars, Господар прстенова / Lord of the Rings, Матрикс /
Matrix итд.), док су друге уметности усвојиле одлике ига
ра, попут тачке гледања из првог лица (нпр. филм Hardcore
Henry, Ilya Naishuller, 2015) или поигравања наративно-лу
дичком конвенцијом бројних понављања секвенци приче
до успешног или жељеног исхода (филм Edge of Tomorrow,
Doug Liman, 2014).
Играмо видео-игре на свим местима и у свим приликама, на
најразличитијим врстама преносних и стационарних уређа
ја. По речима Чарлија Брукера (Charlie Brooker)2 видео-игре
су промениле свет, али и даље се поставља питање како је
свет реаг овао на те промене. Од моралне панике, преко бор
бе за публику са другим медијима, до болести зависности;
технолошке трке за пружање убедљивијих, бржих и удоб
нијих играчких искустава у развоју софтвера и хардвера, те
трагања за оригиналнијим и привлачнијим наративним/дра
матуршким, ликовним и музичким решењима – видео-игре
су ангажовале практичаре и теоретичаре небројених области
науке и уметности. За стварање игара неопходно је ангажо
вање математике, рачунарске науке и уметничких грана, као
и економије (физичког света и оних виртуелних3), затим по
литике (укључујући и марксистичку критику капитализма и
његових друштвених симптома и последица) и правних на
ука (прописи у виртуелним световима и закони у физичком
свету у вези са видео-играма захтевају дубинске анализе и
планове). Такође, психолошке, социолошке и антрополо
шке студије спремно су прихватиле бављење одговарајућим
аспектима игара и њиховог играња. Kултуролошка проуча
вања игара актуел изовала су студије Јохана Хојзинге (Johan
Huiz inga) Homo ludens (1938) и Рожеа Kајоа (Roger Caillois)
Игре и људи (Les jeux et les hommes, le masque et le vertige,
1959), које успешно уклапају нову форму игара у потврђене
одлике и запажања о играма и њиховој функцији. Теорети
чари медија, попут Лева Мановича (Lev Manovich) уврстили
су видео-игре у проучавања новомедијских облика, као што
1 Видети: Mitrović, B. (2017) Šekspir i video igre, u: Šekspir i transmedijal
nost, ur. Daković, N., Medenica, I. i Radulović, K. (2017) Beograd: FDU.
2 Филм How Videogames Changed the World, Charlie Brooker, 2013.
3 Видети: Castronova, E. (2005) Synthetic Worlds: The Business and Culture
of Online Games, Chicago and London: University Of Chicago Press.
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су се и теорије драмских уметности, посебно перформанса
показале као природан оквир за описивање овог феномена.
Поред ентузијазма теор етичара који потичу из бројних
области науке и инклузивности коју су постојећи теориј
ски корпуси разних дисциплина показали у проучавању
видео-игара (укључујући и негативно-критичку страну), на
прагу 21. века јавила се тенденција оснивања посебне ху
манистичке дисциплине посвећене искључиво проучавању
видео-игара. Оваква иницијатива нужно је захтевала да се
нађу разлози, односно одлике видео-игара које их издвајају
од постојећих предмета проучавања као и недостаци давно
утемељених теоријско-методолошких образаца при сусрету
са новом студијом случаја. Идеја је покренута из редова те
оретичара књижевности, прецизније наратолога, што можда
и није чудно имајући у виду отвореност за тумачење и нове
теоријске оквире, те теоријску флуидност наратологије.
Имајући у виду на моменте жустру расправу у овој вирту
елној борби4 зараћених страна, налик оној у видео-играма
намењеним великом броју корисника у којима играчи усва
јају одређене улоге (MMORPG), поднаслови у овом тексту
именовани су у лудичком духу, симболички представљајући
елементе једне игре.

Лудологија као PvP5 мисија освајања 
аутономне научне територије
Један од почетних корака у заснивању студија видео-игара
била је одбрана докторске дисертације Еспена Орсета
(Espen Aarseth) у области теорије књижевности. Дисертаци
ја је објављена као књига 1997. године под називом Cybertext
– Perspectives on Ergodic Literature. Из угла теорије књи
жевности, аутор анализира текстуалне праксе у MUD ви
део-играма и интерактивној фикцији, уводи концепт сајбер
текста за опис механичке организације текста и препознаје
специфичност (компјутерског, односно дигиталног) медија
као интегрални део литерарне размене. Централна фигура
концепта сајбертекста је конзумент или корисник текста, ко
4 Овде се има у виду Аристотелово поимање виртуелног као потенцијал
ног, односно онтолошке категорије, која није одвојена од реалног, већ је
у њему садржана, као и Бодријарово (Baud rillard) схватање виртуелног
као опсене, вештачког и лажног, видети у: Ryan, M. L. (2015) Narrative
as Virtual Reality 2, Revisiting Immersion and Interactivity in Literature and
Electronic Media, Baltimor: The Johns Hopkins University Press.
5 Player(s) versus player(s) – играч(и) против играча представља врсту ме
ђусобне борбе или такмичења између два играча или више њих у свету
игре. Ова врста играња разликује се од поставке у којој се играч бори
или такмичи против компјутерски генерисаних непријатеља.
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ји обавља радње – изборе у кретању (просторном и на нивоу
значења) кроз текст и тиме заправо ствара текст. Имајући у
виду рад на обликовању текста, Орсет користи одредницу из
области физике – ергодичност (од грч. ergon и hodos – рад
и стаза)6. Ова студија отворила је пут за доказивање да се у
видео-играма начин причања прича до те мере променио да
или наратологија мора да отвори нова поља проучавања или
да је новонастала форма до те мере посебна и различита да
више не припада области проучавања наратологије.
Другу поменуту опцију спремно је дочекала група нарато
лога попут Јаспера Јула (Jasper Juul) и Маркуа Ескелинена
(Markku Eskelinen) и истраживач из области информационих
технологија и дигиталних медија – Гонзало Фраска (Gonzalo
Frasca), иначе бивши студент заговорнице „класичног” на
ратолошког приступа у проучавању видео-игара, Џенет Ма
ри (Janet Murrey). Управо је Фраска ушао у историју младог
поља студија видео-игара као аутор који је први употребио
термин лудологија (лат. ludos – игра) у контексту проучава
ња видео-игара 1999. године.7 Аутор наводи два различита
поља проучавања која се приписују лудологији: у једном по
љу лудологија и студије игара су синоними, док се у другом
значењу лудологија фокусира на проучавање видео-игара
засновано на структури и начину функционисања прави
ла и механике игре, третирајући причу само као заменљив
или чак непотребан украс. Фраска на истом месту истиче да
однос игара, механике и наратива није само део академске
дебате, већ и дизајна игара од почетака њиховог развоја.8 У
овим одређењима упадљиво је да термини лудологија и сту
дије игара не укључују одреднице „видео” или „компјутер
ске” игре, али се практично подразумева да се баве управо
овим играма.
Иако је термин почео шире да се користи у оквиру проучава
ња видео-игара, ауторство у стручној литератури приписује
се психологу Михаљу Чикзентмихаљију (Mihaly Csikszent
mihalyi), који је реч употребио 1982. године у чланку Do
es Being Human Matter – On Some Interpretive Problems of
Comparative Ludology, а на тему поређења игре код људи и

6 Aarseth, E. (1997) Cybertext − Perspectives on Ergodic Literature, Baltimor:
Johns Hopkins University Press, p. 1.
7 Frasca, G. Ludology Meets Narratology: Similitude and differences between
(video) games and narrative, 1999. 3. June 2020. http://www.ludology.org/
articles/ludology.htm.
8 Frasca, G. Simulation versus Narrative: Introduction to Ludology in Video/
Game/Theory, ed. Wolf, M. and Perron, B. (2003), New York: Routledge,
pp. 221–236.

266

БИЉАНА МИТРОВИЋ
животиња9, да би затим термин из области емипиријске нау
ке прешао у хуманистичке сфере.
Што се тиче студија видео-игара као научне дисциплине,
2001. проглашена је првом годином ових проучавања, ка
ко наводи Еспен Орсет у уводном тексту првог броја ути
цајног електронског часописа Game Studies, у некој врсти
манифеста нове научне области:
„Ове године одржана је прва међународна научна конфе
ренција о видео-играма, у Kопенхагену у марту, а уследи
ће их још неколико. Школска 2001/2002. година може та
кође бити прва у којој ће на универзитетима бити отворени
редовни програми дипломских студија на којима се про
учавају видео-игре. И ово може бити први пут да ће ака
демска заједница схватити видео-игре озбиљно, као поље
проучавања културе чији значај није за потцењивање.”10
Мотиви за дистанцирање од постојећих научних дисципли
на, посебно наратологије, постају јаснији када се има у ви
ду да је поменута конференција, Computer Games & Digital
Textualitues, одржана на Универзитету у Kопенхагену, по
кренула иницијативу за оснивање годишњих скупова ути
цајне организације Digra (Digital Game Research Associa
tion), при Универзитету Тампере, у Финској, 2003. године.
Тиме је најављен почетак рада специјализованих студијских
програма на два универзитета, чиме су студије видео-игара
стекле академску независност, како у области истраживања
тако и на образовном плану11.
Успостављање нове дисциплине захтевало је пре свега огра
ђивање од постојећих области хуманистике, што је за Ор
сета, Јула и Ескелинена, докторе наука из области нарато
логије, значило одмак од њихове матичне катедре. (Анти)
наратолошки аргументи ових аутора подржани су како те
оријском заснованошћу тако и њиховим академским ауто
ритетом, употребљеним за побијање примене наратолошког
приступа. Тако је један од често навођених антинаратоло
шких аргумената Јулов закључак којим елиминише видеоигре из поља наратологије: „У традиционалном смислу
9 Prema Juul, J. The definitive history of games and stories, ludology and nar
ratology, Ludology, 24. February 2004, 8. June 2020. https://www.jesperjuul.
net/ludologist/2004/02/22/the-definitive-history-of-games-and-stories-ludo
logy-and-narratology/
10 Aarseth, E. Computer Game Studies Year One, Game Studies, volume 1, is
sue 1, July 2001, 8. February 2020, http://www.gamestudies.org/0101/edito
rial.html
11 Za detaljan prikaz početaka istraživanja video-igara videti: Mitrović, B.
(2020) Studije video-igara, Janus teorije i prakse, Zbornik radova Fakulteta
dramskih umetnosti broj 37, Beograd: FDU, str. 59–72.
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речи, наратив представља серију фиксних догађаја. Игре
према дефиницији захтевају променљиве исходе и увек
представљају нефиксирану серију догађаја, што их одваја
од наратива”12.
По одбацивању старог, како су лудолози закључили, не
функционалног наратолошког метода, требало је изградити
и неговати нову теоријско-методолошку област, што је доне
ло и смиривање „академских страсти”, прекид сукоба са на
ратолозима и окончање расправе, која се, по Фраскиним ре
чима, заправо никада није ни догодила13. Дизајн, правила и
механика игре препознати су као главни предмети проучава
ња новооткривене или новоосвојене сопствене територије,
а паралелно са тим учвршћено је лабаво примирје са нара
толозима и успостављена „прекогранична сарадња”. Према
Орсетовим речима14, Фраска се одмах после конференције
DAC 2001 оградио од сепаратистичке позиције лудолога,
када су на панелу посвећеном играма, он, Ескелинен и Јул
„проглашени ʼлудолозимаʼ, неком врстом нове секте која се
бави теоријом видео-игара”. Kривац за ову, стварну или ка
сније тако представљену, забуну и неразумевање, односно
фабриковање („непостојећеˮ) заваде, нађен је у тексту Хен
рија Џенкинса (Henry Jenkins), који је учествовао на конфе
ренцији у Бристолу – једном од два скупа која су одржана те,
за студије видео игара прве године (2001). Орсет подвлачи
да је Џенкинс први који је нагласио и прогласио антагони
зам лудолога и наратолога, истичући Џенкинсове речи: „на
недавно одржаној конференцији из области студија игара
претила је да избије крвава завада између самозваних лудо
лога, који желе да пребаце тежиште проучавања на механи
ку играња игара, и наратолога, који желе да проучавају игре
заједно са другим наративним медијима”.15
Иако је кривица пребачена на трећу страну (Џенкинс, као
теоретичар медија и комуникација, дисквалификован је у
контексту озбиљнијег разумевања међунаратолошких су
коба), лудолози су већ у првим годинама своје независно
сти били свесни свог удела у креирању фаме о сукобу са
12 Juul, J. Are games telling stories? A brief note on games and narratives, Game
Studies volume 1, issue 1, July 2001, 8. February 2020, http://gamestudies.
org/0101/juul-gts/
13 Видети: Frasca, G. Ludologists love stories, too: notes from a debate that
never took place, in: Level Up: Digital Games Research Conference Proce
edings ed. Copier, M. and Raessens, J. (2003) Utrecht: Utrecht University,
pp. 92–93.
14 Aarseh, E. Ludology in: The Routledge Companion to Video Game Studies
eds. Wolf, M. and Perron, B. (2014) New York and London: Routledge.
15 Jenkins (2001), нав. дело, стр. 118 према исто.
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наратолозима. О овоме сведочи интензивно правдање из
речених ставова, попут Фраске16 који ће објаснити кори
шћење израза колонијализација у раним текстовима својих
колега на следећи начин:, „Игре нису филм ни књижевност,
али су до сада обе области покушале колонизацију и без сум
ње ће покушати поново”,17 док Ескелинен у истом броју ча
сописа Game Studies износи: „ако и када су игре, посебно
оне рачунарске, проучаване и теоријски промишљане, го
тово су их без изузетка колонијализовале студије књижев
ности, позоришта, драме и филма”18 (наглашавање Б. М.).
Помирљиви став на крају износи сам Орсет да „лудологија
није дисциплина, да није чак ни парадигма, већ реакција на
лоше академско бављење темом и неодрживу позицију (про
учавања само из угла наратологије, прим. Б. М.), те критич
ки одговор на естетски проблем хибрида игре и наратива из
деведесетих година 20. века”19.
На установљеној територији, сада са мање тензије, орга
низују се нове активности, тако да Орсет као будуће теме
бављења лудологије види лудохерменеутику, лудокритику
и лудологију као критику методологије проучавања видеоигара. У истом тексту, аутор позива на борбу за институци
оналну академску независност, одвојену од других поља, и
тражи посебну методологију за нову област.20
Наратолози су, за то време, имали другачију тачку гледања
на овај („непостојећиˮ) сукоб и на свој начин прихватили
изазове нове студије случаја.

С друге стране границе: наратологија брани 
своју територију усавршавајући нове вештине
На другој страни линије раздвајања, ни класична нарато
логија није олако пригрлила нови интерактивни медиј ко
ји претендује на причање прича. Kао што Мери-Лор Рајан
(Marie-Laure Ryan) примећује, постмодерна естетика је пра
вац који је прихватио интерактивност захваљујући радовима
проучавалаца хипертекста као што су Џорџ Ландов (George
Landow), Џеј Болтер (Jay Bolter), Мајкл Џојс (Michael Joyce)
и Стјуарт Моултроп (Stuart Moulthrop). Они су у споју тео
рије књижевности, програмирања, база података и уметнич
ких дела дали допринос развоју хипертекста, а преко њега
16 Frasca, G. Ludologists love stories, too…, нав. дело, стp. 92–93.
17 Aarseth, E. Computer Game Studies Year One…, нав. дело.
18 Eskelinen, M. The Gaming Situation.Game Studies, volume 1, issue 1, July
2001, 8. February 2020, http://www.gamestudies.org/0101/eskelinen/
19 Aarseth (2014) нав. дело, стp. 188–189.
20 Исто, стp. 186.
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омогућили даља проучавања интерактивних наративних
облика, попут видео-игара. Рајан даље примећује да су ови
аутори:
„[...] продали хипертекст академској заједници – публици
која је генерално непријатељски расположена према тех
нологији, али је такође генерално отворена за постмодер
ну теорију – промовишући свој изум као испуњење идеја
најутицајнијих француских теоретичара, као што су Барт,
Дерида, Фуко, Kристева, Делез, Гатари и Михаил Бахтин,
кога су прогласили својим претходником.”21
Ако су наратолози и престали да се плаше интерактивних
наратива и прихватили их у своје окриље, та територија је
сада требало да буде одбрањена од лудолошких претендена
та. На првој линији одбране (или напада, посматрано са лу
долошке стране) у дебати о приступу видео-играма остале
су Мери-Лор Рајан и Џенет Мари, те у многим расправама
присутни Хенри Џенкинс, дисквалификован од стране лудо
лога као туђин у свету теоретичара књижевности. Орсетова
изјава у вези са овим случајем показује држање самопрокла
мованог фаворита у дебати, било да исказ има за циљ забаву
и интригирање публике или је изречен у искреном уверењу
у академску супериорност. Мари тим поводом примећује:
„Орсет се жалио на блогу ludonaut.org да има потешкоћа у
расправи са наратолозима јер његови противници обично
немају знања или интересовања из области наратологије.
ʼKао што је сам Џенкинс истакао у одговору Ескелине
ну […], он није наратолог. Права иронија дебате лудолога
против наратолога је у томе што практично сви такозвани
лудолози заправо поседују образовање из области нарато
логије. Закључак изведите самиʼ.”22
Изузимајући на овај начин дисквалификованог Џенкинса,
на наратолошкој страни дебате остају Рајан и Мари, мада су
и њихове позиције „компромитованеˮ сарадњом са другом
страном: Рајан је једна од уредница часописа Game Studies
и дугогодишња Орсетова и Јулова сарадница,23 док је Џенет
Мари била ментор Гонзала Фраске на мастер студијама.

21 Ryan, M. L. (2015), нав. дело, стp. 187.
22 Aarseth (2005) цитирано према: Murrey, J. The Last Word on Ludology v
Narratology (2005), 28 June 2013, 3 June 2020, https://inventingthemedium.
com/2013/06/28/the-last-word-on-ludology-v-narratology-2005/.
23 Разговор са Мери-Лор Рајан приликом њеног боравка у Београду на кон
ференцији Шекспир и трансмедијалност (Факултет драмских уметно
сти, децембар 2016), разговор водила Биљана Митровић. Такође видети
Ryan, M. L. (2015), нав. дело, p. IX

270

БИЉАНА МИТРОВИЋ
Мари је донела пионирска запажања о „будућности нарати
ва у сајбер простору”, како гласи поднаслов њене студије из
1997. године.24 У тој књизи износи став, који ће касније бити
основа спорења са лудолозима – ауторка сматра да Тетрис,
који нема вербални садржај, поседује наративне и драмске
елементе. У овој игри, као и у животу, сматра ауторка, ве
штина играња је адаптивно понашање – уместо да сачувамо
направљену конструкцију, циљ је да она нестане, да бисмо
створили место за нове садржаје, а успехом се сматра пуки
останак у игри, наставак рада. Мари даље истиче да ова игра
симболизује живот у Америци крајем прошлог века, „стал
но бомбардовање задацима који захтевају нашу пажњу и
захтев да некако морамо да се уклопимо у претрпане распо
реде и очистимо радни сто само да бисмо створили простор
за следећи талас”.25 Уместо опозиције која искључује зна
чај другог елемента, Мари поставља питање шта је прво –
игра или прича?26
Прво издање поменуте студије Џенет Мари објављено је пре
почетка лудолошко-наратолошке дебате,27 остављајући про
стор лудолозима да критикују ауторкине тврдње, посебно
теоретизацију која укључује играчки доживљај и мисаоне
процесе током играња – јер сваки ток мисли и осећања јесте
наратив. Мари је, са своје стране, спремно дочекала лудоло
шке прогласе и одговорила на њих у некој врсти академског
стоног тениса. Kоментаришући у овом тексту већ предста
вљене Орсетове тврдње из 2004. године, Мари истиче да су
лудолози ти који су први почели агресивну кампању за сво
је интересе када су покушаје проучавалаца хуманистичких
дисциплина да анализирају видео-игре назвали колонија
листичким упадима у лудолошку територију.28 Ова тврдња,
упадљива као део унакрсних оптужби за прекомерну упо
требу силе и инвазију на туђи посед, подржава обострани
дискурс освајања (туђе) територије.

24 Murray, J. H. (1997) Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in
Cyberspace, New York, Simon & Schuster/Free Press.
25 Исто, стp. 144.
26 Према: Ryan, M. L. (2006) Avatars of Story, Minneap olis, London:
University of Minnesota Press, p. 192.
27 У другом издању, објављеном 2017. године, ауторка донекле ревидира
своје ставове имајући у виду технолошке иновације које су се догодиле
за 20 година, протеклих издмеђу два издања књиге, задржавајући сво
је основне ставове наратолошког приступа. Видети: Murray, J. (2017)
Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace, Updated
edition, The MIT Press.
28 Murrey, J. The Last Word on Ludology v Narratology, нав. дело.
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Осврћући се у истом тексту на наставак дискусије о одређе
њу Тетриса, који се показао као омиљена студија случаја у
оба табора, Мари запажа да, према лудолошком – формали
стичком тумачењу, ова игра представља апстрактан образац
правила и радњи које изводе играчи и да тај образац нема
дубље значење. Лудолози тако сваку игру посматрају као
једнако апстрактну, па и Лару Крофт (Lara Croft) у серијалу
игара Tomb Raid er лудолози виде само као објекат који је
укључен у правила, док су изглед лика, његов идентитет у
причи као и сама прича небитни, јер су заменљиви у оквиру
датих правила.29
Имајући у виду методологију и формални аспект лудоло
шког приступа, Мари истиче да се лудолошка перспектива
огледа у есенцијалистичком и формалистичком приступу,
због кога се „одбацују други аспекти играчког искуства, као
што су имерзија, одигравање догађаја из стварног живота,
перформативна димензија процеса играња, искуство победе
и пораза”.30 Ауторка закључује да лудолози, занемарујући
наративне елементе игре, који поседују одређени семантич
ки набој, и сводећи их само на апстрактне функције игре,
губе из вида највећи део значења и садржаја игре. Лудо
лошки есенцијализам у схватању игара Мари назива иде
ологијом, јер се игре, за разлику од других видова култу
ре, према лудолошким схватањима могу тумачити само као
елементи сопствене, апстрактне класе правила, без другог
контекста. Поред ове идеолошке црте, Мари препознаје и
заснивање лудолошке формалистичке методологије, која се
бави препознавањем формалних одлика заједничких за све
игре. Циљ ове методологије јесте анализа и стварање описа  
заједничких модела за класификацију и поређење на осно
ву правила. На крају, ауторка закључује да ова испитивања
треба да буду паралелна наратолошким студијама.31
У односу на Мари, Рајан одржава нешто другачији приступ
наратологији видео-игара и полемици са лудолозима пишу
ћи своје студије упоредо или после „сепаратистичког” про
гласа. Ауторка преузима задатак да методично, логички и
позивајући се на широки спектар цитата и теоријских по
стулата, посебно у пољу наратологије, побија један по је
дан лудолошки аргумент против наратологије али и да ре
лативизује обе почетне позиције и укаже да су ова два поља
комплементарна.

29 Aarseth, (2004) према: Murrey, исто.
30 Murrey, исто.
31 Исто.
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Мари-Лор Рајан је без сумње један од најкомпетентнијих
савремених проучавалаца дигиталне наратологије захваљу
јући споју књижевно-теоријског и програмерског образова
ња и истраживачког искуства. Њене две студије – Avatars of
Story (2006) и Narrative as Virtual Reality (2001. и допуњено
издање из 2015) – представљају заокружену теоретизацију
наратива у новомедијском и „аналогном” окружењу дана
шњице, при чему је део разматрања посвећен дискусији са
лудолозима, затим проналажењу нове парадигме и потврди
постојећих наратолошких ставова када су у питању нове
студије случаја – новомедијски текстови, укључујући и ви
део-игре.
У обе студије, у коментару на лудолошке тврдње, ауторка
ангажује свеобухватан корпус теорија наратива – од Аристо
тела до Принса (Gerald Prince), Женета (Gerad Genette), Чет
мена (Seymour Chatman), Абота (H. Porter Abbott), те прозна
дела од европског средњовековља до видео и стоних игара
(нпр. Dungeons and Dragons и серијал Max Payne). За разли
ку од памфлетских, кратких изјава, готово парола којима се
изражавају лудолози, рачунајући, између осталог, на шок и
логичке и теоријске интриге, Рајан пише детаљна, обимна
разматрања, која ангажују стрпљење и ерудицију читалаца.
У књизи Avatars of Story, Рајан детаљно анализира и доводи
у питање, не без задовољства и лудичког поигравања, лу
долошке аргументе за напуштање (класичне) наратологије,
као што су: одсуство наратора; могућност промене редо
следа догађаја, односно нефиксиран след епизода у играма;
постојање епизоде које представљају симулације (док су
наративи репрезентације), оспоравајући већину ових аргу
мената. Значајно је поменути ауторкина запажања о слич
ностима и разликама игара и (уметничког) текста: правила
игара су конститутивни принципи који дефинишу игру, док
су правила у књижевности описи заједничких особина тек
стова различитих аутора; та правила међутим нису ограни
чавајућа (осим у неким авангардним правцима). Док у игри
правила морају стриктно да се поштују да би се игра одржа
ла, у књижевности, захваљујући руском формализму, који
је пописао књижевне норме, одступање од правила сматра
се важним креативним доприносом; читалац учи правила
(која је писац успоставио) док чита, а играч мора да их зна
унапред, да би игру „прочитао”, односно – играо.32
На крају, за сагледавање методолошке позиције и интере
совања аутора, треба се осврнути и на лудолошке ставове
које Рајан сматра најпроблематичнијима. То су потпуно
32 Ryan, M. L. (2015), нав. дело, стp. 122–123.
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одбацивање улоге наратива („приче су само незанимљиви
украси или омоти за игре; проучавање или наглашавање
тих рекламних алатки само је губљење времена и енерги
је”33) и методолошки редукционизам (према Рајан, лудолози
сматрају да су као основа за проучавање видео-игара до
вољне социолошке студије Хојзинге и Kајоа, а да би проу
чавање наратива скренуло пажњу са суштинских и важних
елемената, као што је играње игре – gameplay34).
Kоначно, Рајан и сама задржава средњу позицију између
наратологије и лудологије спрам одређења видео-игара,
сматрајући да неке игре имају наративни дизајн, а друге га
немају35 – став који се унеколико разликује у односу на на
ратолошко „читање” Тетриса Џенет Мари. На руку овом
ставу смиривања тензија иде и, како ауторка истиче, опа
дање утицаја текстуалних теорија књижевности као што је
нови критицизам и деконструкција, који текст сматрају и
игром знакова. Захваљујући овим тенденцијама, поново је
прихватљиво говорити о садржају, мимези, референтности,
емотивном односу према фикционалним ликовима и имер
зији у светове прича. На овај начин, истиче ауторка, расте
снага когнитивног приступа књижевности, који нуди нове
увиде у ментална искуства и имерзије.36 Овим не само да је
са наратолошке стране покренут маневар заобилажења да
љих сукоба, већ је скренута пажња на нови приступ – ког
нитивну наратологију и фокус пребачен на феномен светова
прича, поље које омогућава сарадњу сукобљених страна и
заједничка проучавања без међусобних побијања.

Kооперативни квест37 на крају игре и 
разочарење обожавалаца и навијача
Kако је борба за освајање академских позиција утихну
ла, односно када је лудологија добила тражену научноистраживачку и универзитетску позицију, две стране у су
кобу почеле су, или пре наставиле, сарадњу. Добар пример
за то је закљчни текст расправе који је објавила Мари на
својој веб-страници: The Last Word on Ludology and Narra
tology38 2005. године, пропраћен отворено самоироничним и
33 Eskelinen (2001), према: Ryan M. L. (2006), нав. дело, стp. 183.
34 Ryan (2006), нав. дело, стp. 184
35 Исто.
36 Ryan, M. L. (2015) нав. дело, pp. IX-X
37 Kвест, енгл. quest је задатак који играч или група играча треба да обави у
игри да би добила награду, најчешћи задаци су савладавање или одбрана
некога или нечега и сакупљање одређених предмета.
38 Murrey, J. The Last Word on Ludology v Narratology, нав. дело.
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метакритичким шаљивим формама, попут плаката за боксмеч између Џенет Мари и Еспена Орсета, који се одржао
у виду отворене дискусије на конференцији организације
Digra 2005. године, као и приложеном аутосатиричном пре
зентацијом која је пратила дискусију.39
Треба нагласити и да, са лудолошке стране, Јул у својој
књизи објављеној у првим годинама лудолошког делова
ња: Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictio
nal Worlds (2005), даје прилику за коегзистенцију наратива
и правила. Осврћући се на тврдњу коју Kајоа износи да су
правила и фикција неспојиви, Јул закључује да је запажање
нетачно, да „[п]равила и фикција ступају у интеракцију, ме
ђусобно се надмећу и допуњавају”40 и да одређени аспекти
фикционалног света морају бити укључени или усклађени
са правилима игре.
Са наратолошке стране, „уступак” лудологији препозаје се у
закључку да ни савршени светови прича не би функциони
сали као видео-игре без правила. Kако истиче Франк Ланц
(Frank Lantz), када би било могуће направити беспрекорну
симулацију стварног (или фикционалног – додајем) света, у
такво окружење је неопходно унети елементе игре,41 а игра
захтева правила.
Усмеравајући проучавање у правцу когнитивне наратоло
гије и грађења светова прича,42 у тексту On Absent Carrot
Sticks, The Level of Abstraction in Video Games, Јул анализи
ра улогу и однос правила и света игре. Аутор примећује да
„правила игре дају играчима приступ само одређеним дело
вима овог света и дозвољавају им да делују само на одређе
ном нивоу”,43 што представља индиректну промену односа
снага приче и правила, захваљујући упливу концепта све
това прича. Да би се одржао лудички елемент игара, играчи
добровољно пристају да занемаре нереалистичност прави
ла, која логички нарушавају постојање света приче. На при
мер: зашто се у играма са кувањем поврће може сећи само

39 Исто.
40 Juul, J. (2005) Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional
Worlds, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, p. 165.
41 Према: Juul, J.,On Absent Carrot Sticks, The level of Abstraction Video
Games, in: Storyworlds across Media: Toward a Media-Conscious Narrato
logy, ed. Ryan, M. L. and Thon, J. N. (2014), Lincoln and London: University
of Nebraska Press, p. 183.
42 Видети: Ryan, M. L. and Thon, J. N. (eds.) (2014) Storyworlds across Me
dia: Toward a Media-Conscious Narratology,Lincoln and London: Univer
sity of Nebraska Press.
43 Juul, J. On Absent Carrot Sticks, нав. дело, стp. 176.

275

БИЉАНА МИТРОВИЋ
на штапиће, али не и на коцкице – пример који даје Јул,44
или, додајем, зашто се не може проћи свим обележеним ста
зама, пасти са врха или прећи на други страну литице, те
како ликови са собом свуда носе стотине килограма опреме
у џаковима и ранцима – такозваним инвентарима.
Овакву конвенцију, прећутни уступак и отклон од уверљиво
сти неопходан ради одржања како самог играња тако и фик
ционалног света, Јул назива нивоом апстракције. Овај по
јам подразумева ограничавање могућих радњи и поступака
играча ради оптимизације процеса играња,45 али и труд који
играч улаже да би задржао утисак о постојању света игре.
Истовремено, играчи захваљујући претходном искуству са
одређеном врстом – жанром видео-игара могу да очекују,
подразумевају и примене одређене конвенције типичне за
дату врсту игара; позната су им правила и ниво апстракције
у одређеној игри. На пример: искуство са другим играма из
домена епске фантастике омогућава играчу да подразумева
или лакше савлада правила која се тичу играња одређених
професија или класа (ратник, чаробњак, ловац/ренџер итд.),
познавања правила учења и усавршавања заната или могућ
ности управљања летелицама у свемиру у играма из домена
научне фантастике. Другим речима, однос правила игре и
света приче третира се као значајан елемент gameplay-а и
механике игре, а то је позиција која није била прихватљива
у почетном лудолошком приступу, који је издвајао механику
као потпуно чисту и самосталну категорију.
Поводом оваквог, редефинисаног схватања односа прави
ла и света приче као симбиозе, Јул закључује да видео-игре
„дају приступ новим фикционалним световима, али нам он
да пружају само ограничене могућности у тим световима
како би се створила игра”,46 што се за ову прилику може сма
трати закључком о успешно обављеном заједничком квесту –
задатку наратолога и лудолога.
Kрај дебате која се, према Фраскиним речима, никада ни
је догодила, није у свим деловима заинтересоване академ
ске заједнице дочекана са олакшањем због методолошког
разрешења. Поједини проучаваоци, студенти и ентузијасти
у пољу студија видео-игара били су збуњени помирењем,
или бар завршетком расправе, до тада ватрено подржавају
ћи једну, односно другу страну. У прилог томе говори једна
од вероватно бројних дискусија ове врсте, одржана на пане
лу посвећеном видео-играма при конференцији Archives of/
44 Исто.
45 Исто, стр. 185.
46 Исто, стр. 190.
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for Future у јуну 2015. године.47 На овом панелу говорници
су изразили изненађење заокретом и „повлачењем лудолога
из расправе”, при чему је један од учесника разочарано и
са зебњом прокоментарисао у том тренутку тек објављени
Јулов рад о нивоима апстракције48 – „чак је и Јул почео да
тврди да има нешто и у причи”, закључивши да је сада не
могуће поуздати се у чврсту методологију и солидан теориј
ски правац.49
Ово разочарење говори више о стању академске заједнице
него о самој дебати – потреба за чврстим ослонцем и слепо
придржавање канона који су успоставили ауторитети у ху
манистичким наукама нису увек плодотворни у развоју од
ређене области теоретизације. У научним дисциплинама у
којима проверљивост резултата истраживања и теорија, ако
уопште постоји, долази са дуготрајном задршком, некри
тичко држање одређених теоријских праваца, посебно оних
ускостручних и тек заснованих, колико год било заводљиво
и у први мах изгледало напредно, може донети стагнацију
или трошити време, рад и ресурсе у правцу који на крају по
каже мале или погрешне резултате. Овај и слични примери
пре свега буде забринутост због стања научне заједнице које
се овим показује; јер хуманистичке науке једину корист за
себе и допринос у ширим оквирима могу да остваре стал
ним преиспитивањима и новим увидима – макар то зна
чило и повратак (пра)старим теоријским или уметничким
формама кроз њихову потврду.

Достизање максималног нивоа и 
заједнички прелазак игре
Третирајући лудологију било као општи назив за студије
игара или само за један њен правац, може се приметити да
је она, као и свака нова област академског проучавања, по
себно у друштвено-хуманистичком пољу, водила кроз број
не импровизације, лутања кроз слепе путеве и странпутице,
контрадикције и накнадне (ре)интерпретације.
За двадесетак година званичног трајања, лудологија је
оправдала своје постојање у теоријско-методолошком сми
слу. Заговорници засебне дисциплине, која се оријентише
само на дистинктивна обележја игара, заједно са нарато
лозима „прешли су” ратну игру играња улога зараћених
47 Kонференција Европске мреже за филм и медије (NECS) Archives of/for
Future, јун 2015. године, Лођ, Пољска.
48 Juul, J., On Absent Carrot Sticks, нав. дело.
49 Према личним белешкама аутора овог текста, као учесника поменутог
панела.
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страна, ступајући на крају у савез да би заједно кренули у
нове авантуре. Иако су и једни и други углавном заузима
ли одбрамбене позиције, кривећи другу страну за инвази
ју на сопствену територију, нису пропуштали прилику да
формално изразе разумевање за постојање и оправданост
рада друге стране, али у ограниченом обиму.
Овај међусобни однос две групе наратолога – класичних
и оних који су за себе изборили сопствено поље деловања
овим теоретичарским инцидентом – пре би се могао одреди
ти као низ ситних провокација, академских екстраваганција,
логичких игaрa и реторичких вежби, које су утихнуле чини
се баш онда када су студије игара добиле одвојене катедре,
научне конференције, часописе и образовне програме, речју
избориле признање академске заједнице, али и институцио
налних финансијских фондова и организација. Kоначно, лу
долошко-наратолошка подела, по утицају ограничена игра
моћи институционалних интереса и професионалне сујете
може послужити као пример функционисања и логике орга
низације већих научних, образовних и културних структура
прожетих тржишним и индустријским интересима – што је
вредна поука ове дебате.
Само проучавање игара такође је на добитку јер је скренута
пажња на важан аспект игара у виду правила и механике,
што чини методологију коју пре лудологије није покривала
ниједна постојећа хуманистичка дисциплина.
Индустрија видео-игара искористила је ову прилику да узме
потребне елементе из једног и другог приступа, за кровно
поље рада – дизајн игара, које се савладава на брзим курсе
вима о споју правила, механике и писања приче, редукујући
обе области, али са задовољавајућим капиталистичким про
изводом за брзу употребу, произведеним по ниским ценама.
Истовремено, индустрија високобуџетних игара својом про
изводњом допринела је демантију искључивог лудолошког
приступа. Поједини оригинални или из других уметности
трансмедијално преузети наративи игара поседују неупит
не наративно-уметничке вредности и не могу се третирати
као пука декорација и примамљиво паковање правила. Неки
од примера оваквих игара су Star Wars: Knights of the Old
Republic (2003), Red Dead Redemption (2010), Mass Effect 2
(2011), Bioshock Infinite (2013), The Last of Us (2013) итд.
Kоначно, ако желимо да на основу ове расправе дођемо и
до извесних закључака који се односе на области изучавања
уметности и културе, можемо да потврдимо да смо као вр
ста једнако homo narrans и homo ludens, психолошки и кул
туром одређени да поимамо свет око нас и наше постојање у
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њему и као причу и као игру. Играње и поигравање причом
и причање прича кроз игру налазе се у основи људске при
роде као два лица неисцрпне потребе за стварањем.
ЛИТЕРАТУРА:
Aarseth, E. (1997) Cybertext−Perspectives on Ergodic Literature,
Baltimor: Johns Hopkins University Press.
Aarseth, E. Computer Game Studies Year One, Game Studies, volume
1, issue 1, July 2001, 8. February 2020, http://www.gamestudies.or
g/0101/editorial.html
Aarseth, E. (2004) Genre Trouble: Narrativism and the Art of Simula
tion in: First Person: New Media as Story, Performance, and Game
eds, eds. Harrington, P. and Wardrip-Fruin, N.(2004), Cambridge MA:
MIT Press.
Aarseth, E. Blog entry on Umea Aarseth/Jenkins Debate, 30. May
2005, 4. June 2020, http://www.ludonauts.com/index.php/2005/02/27/
Aarseh, E. Ludology in: The Routledge Companion to Video Game
Studies eds, eds. Wolf, M. and Perron, B. (2014), New York and 
London: Routledge.
Castronova, E. (2005) Synthetic Worlds: The Business and Culture of
Online Games, Chicago and London: University Of Chicago Press.
Eskelinen, M. The Gaming Situation.Game Studies, volume 1, issue 1,
July 2001, 8. February 2020 http://www.gamestudies.org/0101/eske
linen/
Frasca, G. (1999) Ludology Meets Narratology: Similitude and diffe
rences between (video)games and narrative, 3. June 2020; http://www.
ludology.org/articles/ludology.htm
Frasca, G. Ludologists love stories, too: notes from a debate that never
took place, in: Level Up: Digital Games Research Conference Pro
ceed ingsed, eds. Copier, M. and Raessens, J. (2003) Utrecht: Utrecht
University.
Frasca, G. Simulation versus Narrative: Introduction to Ludology in:
Video/Game/Theory, ed. Wolf, M. and Perron, B. (2003), New York:
Routledge.
Juul, J. Are games telling stories? A brief note on games and narrati
ves, Game Studies volume 1, issue 1, 2001, 8. May 2010, http://game
studies.org/0101/juul-gts/
Juul, J. The definitive history of games and stories, ludology and nar
ratology, Ludology, 24. February 2004, 8. June 2020. https://www.
jesperjuul.net/ludologist/2004/02/22/the-definitive-history-of-gamesand-stories-ludology-and-narratology/.
Juul, J. (2005) Half-Real: Video Games between Real Rules and 
Fictional Worlds. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

279

БИЉАНА МИТРОВИЋ
Juul, J. On Absent Carrot Sticks, The level of Abstraction Video Ga
mes, in: Storyworlds across Media: Toward a Media-Conscious Nar
ratology eds. Ryan, M. L. and Thon, J. N. (2014) Lincoln and London:
University of Nebraska Press.


Mitrović, B. Šekspir i video igre u Šekspir i transmedijalnost, ur. 
Daković, N., Medenica, I. i Radulović, K. (2017), Beograd: FDU.


Mitrović, B. (2020) Studije video-igara, Janus teorije i prakse, Zbornik
radova Fakulteta dramskih umetnosti broj 37, Beograd: FDU.


Murray, J. H. (1997) Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrati
ve in Cyberspace, New York: Simon & Schuster/Free Press.


Murray, J. (2017) Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in
Cyberspace, updated edition, The MIT Press.


Murrey, J. (2005) The Last Word on Ludology v Narratology, 28 June
2013, 3 June 2020, https://inventingthemedium.com/2013/06/28/thelast-word-on-ludology-v-narratology-2005/


Ryan, M. L. (2006) Avatars of Story. Minneap olis, London: University
of Minnesota Press.
Ryan, M. L. (2015) Narrative as Virtual Reality 2, Revisiting Immer
sion and Interactivity in Literature and Electronic Media, Baltimor:
The Johns Hopkins University Press.
Ryan, M. L. and Thon, J. N. (Eds.) (2014) Storyworlds across Media:
Toward a Media-Conscious Narratology, Lincoln and London: 
University of Nebraska Press.

Biljana Mitrović
Belgrade

LUDOLOGY AND NARRATOLOGY – 
LEGEND ABOUT THE BATTLE
Abstract
The paper provides an overview and an analysis of the narratological
and ludological approach to the study of video games and a review of
the establishment of the fledgling field of game studies. The starting
points of both theoretical positions, derived from the same literary
theoretical corpus, are presented. The state of this discipline and the
academic tensions in this field also indicate the ways in which academic
community functions, as well as the mechanisms of their division or
complication in the organizational and methodological plan. The
ludological approach, which reduces the study of video games to the
description and classification of rules and game mechanics, is regarded
as reductionist, but also useful and applicable for understanding the
specifics of video games. It is concluded that ludology, together with
narratology and other academic disciplines in the field of humanities,
forms a complete corpus of video game studies.
Key words: video games, narratology, ludology, humanities, method
ology, game mechanics, video game narrative
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БИТИ ИЛ’ НЕ БИТИ –
ШЕКСПИР И ВИДЕО ИГРЕ
Сажетак: У раду се разматра природа видео-игара као но
вог медија и њиховог уметничког потенцијала из перспек
тиве студија игара. Испитује се игра „Бити ил’ не бити”,
адаптација Шекспировог Хамлета, и теоријски се анали
зирају структура, текст, наративне инстанце и лудички
елементи игре, како би се установили принципи на којима се
један књижевни текст може транспоновати у нови диги
тални медиј, као и предности и мане таквог процеса. Однос
поверења у приповест, у спрези са лудичким решењима, по
казују се кључним предус ловима за остваривање потенци
јала игре. Истовремено, на примеру се оцртавају и конту
ре могућег интерпретативног приступа видео-играма који
води ка потврђивању естетског феномена у њима и тако
нуде могућности за откривање уметничког значаја других
алгоритамских структура.
Кључне речи: Шекспир, Хамлет, видео-игре, студије игара,
наратологија, филозофија игре

Игра структура
Већ неко време предмет академских радова представља
феномен трансмедијалности, транспозиције књижевних и
других уметничких дела из старих у нове медије, и не чуди
што у тој сфери Шекспир (Shakespear e) има запажено ме
сто.1 Видео-игре, као један од најмлађих нових медија, све
се чешће спомињу у том контексту. Оне данас представљају
1 Видети, рецимо: Гордић-Петковић, В. (2007) Од визуелног до виртуел
ног. Медијске транспозиције Шекспира, у: Наслеђе: часопис за књижев
ност, уметност и културу, год. 4, бр. 8, стр. 33–38.
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амалгам архетипских структура, базичних драмских ситуа
ција, популарне имагинације, оригиналних садржаја и мно
го чега другог, док су директне и верне адаптације „старих”
медија сразмерно ретка појава. Треба нагласити и да Шек
спирово дело већ неко време заокупља машту аутора видеоигара, a нарочито његове „крваве” драме, па тако постоје
адаптације Магбета, Ромеа и Јулије, и чак неколико адапта
ција Хамлета.2 Предмет нашег разматрања је управо један
од потоњих примера, адаптација Хамлета прикладно насло
вљена Бити ил’ не бити (To Be or Not to Be). Уколико бисмо
покушали да класификујемо ову игру, са пуно оправдања
бисмо могли то учинити из барем два различита угла. За по
четак, сама се игра дефинише као део book as game жанра3
и на више места о себи говори као о књизи. Посматрано са
текстуалног становишта, одлука да се игра назове књигом
представља чињеницу замашног интерпретативног потен
цијала – тај ће увид утицати на наше разматрање наративне
структуре и проблема наративног гласа. С обзиром на уло
гу коју текстуалност има у Бити ил’ не бити, игру можемо
посматрати као замршен хипертекст, ближи интерактивном
роману него игри. Свака видео-игра, међутим, производ је
смишљеног рада, и остварује се као истовремено деловање
више различитих аспеката – графичког (оно што видимо),
аудитивног (оно што чујемо), интерактивног (оно што ради
мо), али уједно у себи носи и низ проблема који најпре мо
рају бити решени у самом коду да би се игра као таква кон
ституисала.4 Стога се јавља читав низ практичних питања
која нису одвојива од разумевања споменутих аспеката, али
их посматрају на битно другачији начин. Тај скуп проблема
2 Рецимо, Something Wicked: the Macbeth Video Game; затим Romeo Whe
refore Art Thou?, или адаптације Хамлета: Hamlet, or the Last Game wit
hout MMORPG Features, Shaders and Product Placement; или Elsinore.
За више детаља о појединим играма видети: Mitrović, B. (2017) Šekspir
i video-igre, u: Šekspir i transmedijalnost, ur. Daković, N. Medenica, I. i
Radulović, K. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, str. 55–69.
3 Видео игре изградиле су комплексни жанровски систем који је делом из
растао из традиције друштвених, аркадних и других игара које су прет
ходиле дигиталној револуцији. На пример, RTS (Real Time Strategy) има
велике сличности са стратегијом повлачења потеза која наликује шаху,
RPG игре (Role Playing Games) вуку корен делом из живих кооператив
них игара (тзв. table-top games), а постоје и многе друге игре које вуку
порекло од апстрактних творевина попут Тетриса. Систем који је сазре
вао дуги низ година је постао довољно уврежен да се све више појављу
ју игре са мета компонентама, свесне властите историје и жанровског
терета, што додатно компликује покушаје прецизне класификације.
4 Видети: Kücklich, J. (2003) Perspectives of Computer Game Philology, Ga
me Studies 3 (1), и каснију разраду у: Kücklich, J. (2013) Literary Theory
and Computer Games. Intersemiose: Revista digital / Programa de PósGraduação em Letras, Universidade Federal de Pernambuco, Núcleo de
Estudos de Literatura e Intersemiose, II/No. 04. p. 2–3.
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у различитим контекстима можемо назвати механиком игре,
правилима игре, техничким решењима итд. Зато симулира
ње или призивање формата књиге представља (уметнички?)
освешћен поступак. Та одлука има и своје техничке после
дице, јер утиче на графички интерфејс, одређује начин на ко
ји играч учествује у игри, па самим тим директно учествује
и у обликовању игре као целине. Многе друге чињенице које
се поводом ове, али и других видео-игара могу констатова
ти, деле ову двоструку природу. У сложеној структури ви
део-игара промена једног елемента повлачи преобликовање
других, и понекад је немогуће раздвојити естетски избор од
техничког ограничења.5 То, међутим, не значи да је процена
ваљаности ма којег избора узалудна или немогућа. У прак
си се показало да се гешталт игра више или мање успешно
помаља као сагласје уметничког и техничког потенцијала.
У ваљаним видео-играма прича није спутана техничким не
достацима, а занимљив и бриљантни гејмплеј суштински је
обогаћен естетским и наративним садржајем, иако је по не
кима гешталт гејмплеја уједно и извориште сукоба између
наратива и игре.6 У случајевима када сагласја нема, имамо
посла са тзв. „лудонаративном дисонанцом” (ludonarra
tive dissonance),7 то јест са раскораком између уметничке,
филозофске, наративне поруке, и онога што игра сама од нас
5 Проблематика техничког ограничења сама је по себи одраз поларизаци
је у индустрији видео игара. Наиме, будући да многе видео игре опстају
без финансијске потпоре великих студија, те немају услова да различите
аспекте развију у довољној мери (нарочито графику и музику), многе
„алтернативне” игре својевољно бирају једноставнија техничка решења
(рецимо, осмобитни дизајн, или одабир Midi мелодија као звучне под
логе) и потом на тим одлукама самостално стварају властите естетске
претензије.
6 Гешталт гејмплеја чине обрасци сачињени од наративних структура и
њихове организације, лудичких елемената, и типичних понашања игра
ча. Они су променљиви и могу бити јединствени, али су данас махом
свеобухватни, јер жанрови видео игара и конвенције које су се временом
успоставиле творе типичне конфигурације (рецимо, наративна структу
ра од три чина је уобичајен „наративни гешталт”). Видети: Lindley, C.
The Gameplay Gestalt, Narrative, and Interactive Storytelling, in: Procee
dings of Computer Games and Digital Cultures Conference, ed. Mäyrä, F.
(2002), Tampere: Tampere University Press, pp. 204–210.
7 Термин је настао поводом игре Bioshock, али би типичнији пример била
игра попут GTA IV. У њој протагониста, Нико Белић, бежи из ратом за
хваћене Југославије како би се спасао од криминала, смрти и рата, да би
у Америци покушао да изгради империју управо на смрти, криминалу
и (уличном) рату. Тако евентуална наративна поента, мотивација, па де
лом и карактеризација – спас од криминала и рата, потрага за стабилним
и бољим животом – нису у складу са темељним поставкама гејмплеја,
којем је основно средство унапређења заплета произвођење анархије.
Ипак, отворено је питање на који начин се појам лудонаративне дисо
нанце може применити у случају пародија, где би се могло тврдити да је
природа саме дисонанце основа привлачности самог играња.
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захтева.8 Када размишљамо о видео-играма на овакав начин,
потребно је пажњу усредсредити на оне елементе који има
ју значај за њихову структуру. У том кључу, ова игра пред
ставља малу студију случаја која може да упути не само на
опште теоријске и методолошке проблеме интерпретације
видео-игара, већ нуди одговор на питање њиховог односа
са књижевношћу, па и дигиталној сфери у целини, те и на
питање видео-игара као уметничких творевина.
Структура Бити ил’ не бити има неколико различитих ли
ца. У складу са самопрокламованом жанровском матри
цом, игра се представља играчу најпре путем наративног
аспекта, и то већ на самом почетку чини кокетирајући са
различитим стилским регистрима и различитим аспектима
културе. Одмах на почетку, Шекспир се оптужује за плаги
рање садржине својих трагедија из материјала саме игре –
очигледна алузија на проблем Шекспировог ауторства – јер
„чова чак није ни имена изменио“. Тако се шаље порука
како у изокренутом свету видео-игре нико није сигуран, па
чак ни канонски ауторитет Виљема Шекспира. При одабиру
аватара9 – а бира се између Офелије, Хамлета и „Хамлета
Старијег” – нуде нам се њихове модернизоване биографи
је, којима се придружују краћи статистички подаци,10 што је
8 Hocking, C. (2007) Ludonarrative Dissonance in Bioshock.
9 Player, термин који у енглеском језику означава родно и полно неутрал
ни агенс који контролише игру, може се превести као играч. Са друге
стране, постоји и конструкт који је органска компонента игре, аватар,
који представља карактер или фикциони ентитет који учествује у нара
тиву и део је света игре. Инспиришући се класичном (пред)наратоло
шком теоријом Вејна Бута (Booth), аватара је делимично могуће окарак
терисати као имплицитног играча. Упоредити: Booth, W. (1983) The Rhe
toric of Fiction, Second Edition, Chicago: The University of Chicago Press,
p. 112. Онтолошка и концептуална разлика између играча и аватара
осетљиво је подручје. По Орсету, за минималну конституцију гејмплеја
потребан је имплицитни играч, који ће реалном играчу пружити интра
дијегетички референтни субјект и референтни објект. Пошто механика
игре често не дозвољава играчу да ступи ван оквира идеалног играча,
концепт функционише чак и онда када нема ентитета у виду аватара. То
би значило да аватар сам по себи представља нешто више од средства,
док се сама оруђа могу остварити на неки други начин. Већина теорети
чара ће се ипак сложити да је аватар увек интрадијегетички, док је играч
најчешће екстрадијегетички чинилац. Видети: Aarseth, E. (2007) I Fought
the Law: Transgressive Play and The Implied Player, in: Proceed ings of Di
GRA 2007 Situated Play conference, Vol. 4, Tokyo: The University of Tokyo,
рp. 130–133.
10 Статистика (stats) уобичајени је назив за податке који се користе при из
градњи и приказу аватара или артефаката у оквиру игара, и потиче још
од аналогних система попут Dungeons & Dragons. Ти системи најчешће
регулишу доступне карактеристике, између којих играч прави свој из
бор, али и њихову вредност, која најчешће има дефинисан нумерички
опсег (рецимо од 1 до 10). Ти подаци се играчима најчешће приказу
ју у виду табела или засебних спискова, који нуде нешто што подсећа
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само по себи пародија на различите, често изузетно сложене
аспекте креирања ликова који постоје у РПГ играма.11 Тако
Офелија има -1 толеранцију на воду, а Хамлет +1 афинитет
ка магији, мада приповедач не пропушта прилику да истакне
како то нема ама баш никакве везе са даљим развојем дога
ђаја. Када игра заправо почне, отвара се рођењем самог ли
ка, које се одмах прекида у својеврсној антитези Тристрама
Шендија, славног романа Лоренса Стерна (Sterne), јер су
„мала деца досадна“, и одмах се прескаче на време Хамле
та. Овај постмодерни почетак представља први сусрет са
игром и успоставља модел на основу којег ће играч бити у
стању да претпоставља и изведе вредност сопствене интер
акције са њом. Такође је значајно напоменути да играч неће
бити приморан да стварно учествује – одабир аватара је тек
један од првих избора. Тако се играч одмах укључује у ди
јегезу12 на две равни: не само да први избор има неколико
варијанти – да започне одабир ликова, да постави питање
приповедачу које преиспитује само играње, или да одмах
пређе на завршну сцену – већ се карактер тог избора креће
на граници између света игре и стварног света.
На овом месту је потребно размотрити феномен елемена
та графичког интерфејса као (полунаративних) чинилаца у
склопу целине видео-игара. Према неким запажањима,13 сȃм
интерфејс може бити део света игре и као такав иманентан
аватару, а не само доступан играчу. Други елементи, попут
различитих индикатора, понекад могу бити посредовани ин
традијегетички – време, рецимо, може бити представљено
на ручном сату самог аватара – или сасвим екстрадијеге
тички, као део интерфејса који није доступан свету игре. У
нашем случају, интерфејс је представљен у виду различитих
на „статистички” преглед, а у ствари представља јединствени пресек
одлика одређеног аватара у унапред задатим оквирима.
11 За опширнију разраду многих проблема који се овде спомињу, као и
више интерпретативних примера који демонстрирају различите аспек
те студија игара, видети: Alidini, S. (2016) Zašto su i kako važne video
igre?, Reč, časopis za književnost i kulturu, i društvena pitanja, br. 86/32,
str. 304–342.
12 Дијегеза је термин који је наратологија преузела из античких поет ика.
Код Платона, дијегеза је означавала приповедање уопште, које се гра
нало на своје специфичне видове и било повезано са мимезом (у том
општем смислу га углавном овде и користимо). Појавом наратологије,
те нарочито под утицајем Жерара Женета (Genette), значење дијегезе
сужава се на приповедање у трећем лицу. Видети: Halliwell, S. Dieg e
sis – Mimesis, in: The living handbook of narratology, eds. Hühn, P. et al,
Hamburg: Hamburg University.
13 Fagerholt, E. and Lorentzon, M. (2009) Beyond the HUD: User Interfaces
for Increased Player Immersion in FPS Games, Master’s Thesis, Chalmers
University of Technology, Göteborg, pp. 6–8.
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листића и комадића папира са текстом који се периодично,
различитим ритмом нижу на екрану. Међутим, позиција која
се играчу нуди већ током првог избора преобликује семан
тички и естетски значај самог интерфејса, јер га смешта у
онтолошки процеп који симулира стање пре играња. Први
избор наговештава могућност да се игра у потпуности одба
ци, упркос чињеници да је она већ одавно започета. Тако се
стање комуникације и интеракције са приповедним гласом
у ствари схвата као стање пре играња, а предмет гејмплеја
омеђен је интеракцијом између приповедача и играча. Лудо
лошки схваћено, ово представља тренутак уласка у зачарани
круг. Наративно гледано, ситуац
 ија наликује перитексту,14 и
представља покушај да се играч на силу смести у позицију
имплицитног играча, а не аватара, и тиме осигура тексту
ална природа ликова доступних за играње. У извесном по
гледу, чини се да ова „двострука” дијегеза значи да играч
уопште не „заступа” само себе, већ себе како се игра. Изра
жено средствима саме игре, ради се о изигравању поступака
ликова на сличан начин на који би се то чинило у процесу
читања, а перитекстуална природа ситуац
 ије подразумева да
ће играч према приповедачу, који обитава у обе димензије,
заузети посебан став.
Слобода коју осећа играч је варљива, с обзиром на то да је
остварена уз помоћ низа виртуелних решења. У видео-игра
ма са великим ступњем слободе, у којима аватар и играч
имају могућност кројења сопствене судбине, играч обич
но има тек неколико опција. Он може да учествује у свету
игре симулирајући властити карактер и доносити одлуке
које сматра прирођеним том карактеру. Он такође може да
прихвати принципе дијегезе, те да одиграва оно што сма
тра прирођеним свету игре, а исто тако може да успоста
ви некакву карактерну или моралну матрицу унутар дије
гезе (која се обично креће у оквирима добар-лош-зао) и да
се води тим принципима у свакој појединачној одлуци. Све
наведене могућности представљају чин приближавања све
та игре властитом бићу, што је у битноме карактеристика
идеје „кастомизације” (customisation) карактеристичне за
дигиталне медије.15 У овом случају пак, позиција играча од
14 У књижевној теорији, у перитекст спадају елементи књиге који нису
део основног текста – елементи попут фуснота, увода, корица, и слично.
На вишој инстанци стоји паратекст, превасходно интерпретативни тер
мин, који је комбинација перитекста и епитекста. За више детаља виде
ти: Genette, G. (1997) Paratexts: Thresholds of Interpretation, Cambridge:
Cambridge University Press, pp. 1–5.
15 Palmer, D. (2003) The Paradox of User Control, in: Proceed ings of the Fifth
International Digital Arts and Culture Conference, ed. Miles, A. (2003),
Melbourne: RMIT University, p. 160.
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самог почетка даје друкчији карактер категорији избора, јер
га смешта у метанаративне оквире који имају метанаратив
не последице, али не и последице по свет заплета драме.
Оног тренутка када је играч усвојио правила дијегезе, он је
усвојио основно аналитичко средство које ће му омогућити
да адекватно барата предметом игре, Шекспировим Хамле
том, што је још више појачано елементима који се одвија
ју после играња. Игра садржи и огроман број достигнућа
(achiev ements), која представљају својеврсне трофеје за до
стигнуте тачке заплета, а на крају сваке одигране „партије”
играч гледа хамлетометар (Hamlet-O-Meter), који процењује
квалитет поступака које је претходно бирао. Ова врста пе
ритекстуалног уоквиривања подупире утисак да је пролазак
кроз заплет Хамлета чин који треба понављати, и поновљи
вост уопште ће представљати један од главних механизама
остваривања саме игре.
Разуме се, и техничка и наративна решења подупиру спо
менуту онтолошку дилему, јер и дизајн интерфејса и „дија
лог” подразумевају неколицину могућности у сваком датом
тренутку, од којих је свака унапред предвиђена и унапред
програмирана. Сваки „одговор” тако има унапред предви
ђен текстуални лук – сваки одговор, заправо, унапред сужа
ва потенцијал будућих могућности. У текстуалној мапи ове
авантуре, највећи наративни потенцијал има први избор, и
то избор аватара, јер само он садржи три засебне, више или
мање целовите верзије приче. Након тог почетног избора,
сваки следећи одговор води причу кроз тачке заплета и су
жава доступне могућности. Ово најбоље осликава природу
сваке алгоритамске структуре. Али значење, смисао и дожи
вљај таквих структура су сасвим друго питање, и ту се раз
личита техничка и уметничка решења поново показују као
кључна. Баш зато што се алгоритамска структура тако јасно
оцртава у овој игри, јасно се поставља и питање – постоји
ли инстанца у којој играчев избор задобија естетску димен
зију, или све остаје само на математичким процесима? Ијан
Богост (Bogost) разрадио је интерпретативну теорију према
којој се – уколико игра не спада међу апстрактне или циљ
не – значење изводи из саме алгоритамске структуре, путем
„процедуралне реторике” (procedural rhetoric),16 при чему
играч значење не изводи из низа података који су пред њим,
већ из начина на који му је нека садржина посредована.
16 Bogost, I. (2007) Persuasive Games, The Expressive Power of Videogames,
Cambridge, MA: The MIT Press, рp. 5–15. Аутор је дошао до концепта
трудећи се да створи нову „упоредну критику видео игара” која почива
на идеји медијског прожимања дигиталне сфере. Упоредити: Bogost, I.
(2006) Unit Operations: An Approach to Video Game Criticism, Cambridge:
Massachusetts Institute of Technology, рp. 52–54.
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У овом случају, чињеница да се игра издаје за текстуалну
авантуру представља естетски алиби којим се играчу пред
ставља велика количина текста. Естетски утисак, у мери у
којој је присутан, потиче из сагласја које стварају музика,
анимација и приповедни глас у интеракцији са играчем, а
не са аватаром. Одабир јединствене приповедачке инстан
це обележава и олакшава процес проласка кроз тачке запле
та, јер се симулира врста интерактивног разговора и гради
особен хипертекст. Стриктно гледано, овај хипертекст је ре
дукован јер не подразумева максимални ниво интеракције,
нити општење са децентрираним текстом који би на мул
тилинеар ан начин трпео промене. Реконфигурација која се
одвија током игре унапред је подразумевана, а игра сама не
чини ништа да играча убеди у супротно. Штавише, оно што
игра емулира махом подсећа на линеарну, аналогну и кла
сично текстуалну природу Шекспировог Хамлета и напа
ја се парадоксом дигиталног папира. Окружење саме игре,
паралелни ток аудио нарације и текста који се исписује на
екрану доприноси утиску симултаности, непосредности, па
отуд и некакве „искрености” целог процеса. Таква искре
ност је подупрта и могућношћу премотавања – у сваком тре
нутку играч може да се врати корак, два, три унатраг, како би
поништио лоше донету одлуку. Све ово, заправо, за једну од
основних последица има чињеницу да ће од свега пред со
бом, играч понајмање преиспитивати наративне одлуке са
мог приповедача, оне изборе и могућности које је он лично
предвидео и понудио, што је по себи не само приповедачка,
већ и реторичка стратегија. Тако успостављен однос повере
ња чини да се сам процес игре доима као природан и лаган,
неоптерећен и логичан. Наравно, овако постављен процес
има и једну слабу тачку – илузија слободе биће разруше
на уколико играч остане имун на шарм приповедача, њего
вих цртежа и музике. Идеју двоструке дијегезе сада можемо
и проширити и рећи да игра сама конституише троструки
референцијални оквир, или пак троструку референцијалну
илузију – на првом нивоу стоји објективни свет игре, каквим
га види играч који седи пред екраном; на другом нивоу по
чива семиосфера игре, посредована интеракцијом између
приповедача и имплицитног играча; на трећем нивоу стоји
Шекспир сам и интертекстуалне и хипертекстуалне алузије
које се последично појављују као резултат интеракције.
Видели смо како играч ступа у приповедну ситуац
 ију и који
структурни елементи му то омогућавају, али то је само једна
страна проблема. Оно што омогућује илузију целовитости
јесте приповедни глас, који све третира једнако и не мења
регистар ни према ступњу дијегезе, нити према истинито
сти Шекспировог текста и дискурса, већ према „властитом”
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карактеру. На тај начин, сама прича легитимитет црпи из
престабилиране присутности свезнајућег приповедног гла
са, који се прелива преко свих, па и најмањих инстанци за
плета, не посвећујући притом претерану пажњу једном, а
запостављајући друге елементе. Захваљујући тој стратегији
игра задобија кохеренцију. Међутим, потребно је поставити
и питање са друге стране наративног јаза и вратити се идеји
игре, како би се одговорило на питање како се то сама прича
враћа техничким решењима и фундаментима играња.

Лудолошка перспектива
Питати се о проблематици видео-игара са лудолошког стано
вишта махом подразумева разматрање околности играња –
услова и предуслова неопходних да би се игра конституиса
ла, затим разумевање и типологизација игара, те, на крају,
упоређивање и контрастирање тих закључака са материја
лом неке видео-игре. Већина лудолошких идеја почива на
мисли двојице филозофа и естетичара, Јохана Хојзинге (Hu
izinga) и Рожеа Кајое (Callois), који су у својим књигама Ho
mo Ludens (1938) и Игре и људи (1958) знатно допринели
утемељивању апстрактнијих разматрања видео-игара. Нео
пходно је нагласити да се ова перспектива махом инспири
ше делима Хојзинге и Кајое, али не прати њихову, обично
исцрпну, филозофску, историјску, и културалну аргумента
цију, јер већини тумача архетипска природа видео-игара ни
је у средишту пажње. Лудолошка парадигма обично започи
ње разликовањем слободне игре од игре, што је дистинкција
коју не чува сваки језик (play vs. game), где прво значење
подразумева слободну имагинативну активност, а друга вр
сту систематске праксе омеђене правилима, што Хојзинга
прати још од старе Грчке.17 Уколико томе додамо и трећу
Хојзингину дистинкцију, истицање феномена агона, добија
мо панораму појмова18 на основу које ће Кајоа, у својој књи
зи, понудити својеврсну критику и допуну Хојзинге, сматра
јући да није имао довољно разумевања за мноштво социјал
них улога које облици игре могу имати у разним културама.
17 Huiz inga, J. (1964) Homo Ludens, a Study of The Play-Element in Culture,
Boston: The Beac on Press, рp. 28–30.
18 То је имало и свог одјека у дисциплини, па се тако код многих тумача
налазе исте или сличне идеје: игре у јаком и слабом смислу, где су игре
у јаком смислу лудичке, јер потежу питања правила и могућих решења
(као, рецимо, шах или судоку), док су игре у слабом смислу слободна,
имагинативна делатност у којој нема победе; Видети: Tavinor, G. (2009)
The Art of Videogames, Oxford: Wiley-Blackwell, рp. 88–92. Други аутори
доследно преузимају терминологију, па разликују лудичке игре, и игре
типа паидеа, где се правила сама од себе разумеју итд. Видети: Newman,
J. (2004) Videogames, New York: Routledge, рp. 20–25.
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У одговор на питање шта значи играти се, и Хојзинга и
Кајоа ће се обазриво сложити да се ради о посебном стању
духа. Хојзинга ће говорити о зачараном кругу који омеђу
је простор игре, који ствара готово одвојен друштвени кон
текст у којем важе нека друга правила. Чин уласка у круг
представља (ограничен) простор слободе у којем се оства
рује извесно саучесништво. Отуд и претходне напомене о
могућностима играча у оквиру света игре умногоме зависе
од врсте круга у који играч својевољно ступа. Кајоа је увео
и архетипску систематизацију врста игара, поделивши их
на примарне импулсе које их стварају – агон (такмичење),
алеа (срећа), мимикрија (мимеза) и илинкс (вртлог).19 Оно
што ова подела не наглашава, а што постаје кључно у свету
видео-игара, јесте управо могућност интерпретације сло
жених алгоритамских система, што је још један од путева
којим се у видео-играма на крају може доћи до естетског. Не
само да од интерпретације зависи позиција играча у оквиру
дијегезе, већ и структура других елемената често мора да
се прилагоди преобликовању које је спочетка играч лично
унео у зачарани круг. Та претпоставка је омогућена једном
другом: да је интерактивност доминанта видео-игара, да она
сачињава специфичну разлику сложених система,20 али и да
представља основни елемент литерарности видео-игара, то
јест оно што их (може) чинити уметничким делима. На тај
начин, уколико се правила игре поставе толико круто да све
што играч види јесу циљеви и одреднице, на том месту не
ма имагинативног – „игре нису регулисане и фиктивне, већ
или регулисане, или фиктивне”.21 Правила игре могу бити
бесконачна и неопозива, а уједно и предуслов слободе са
мо уколико се прихвате и натурализују. Само уколико нису
доведена до апсурда могу имати свој лудички значај.
У том контексту онда, Бити ил’ не бити јасно поставља
играчу своја правила, и лудус доиста можемо окарактери
сати као кључни механизам. Игра се ничим не крије, чак
кокетира са идејом лудичког на начин који је еминентно ли
терарни – тако што га наративно оправдава. Међутим, глав
на опасност оваквог отвореног приступа правилима јесте
у потенцијалу за одбијање самих играча. Не само да све
присутност наративног гласа има велики потенцијал да бу
де само неуспели хумор, правила игре посредована тим ху
мором самим тим могу деловати произвољно, иритантно и
19 Callois, R. (2001) Man, Play and Games, trans. by Meyer Barash, Urbana,
IL: University of Illinois Press, рp. 12–13.
20 Упоредити: Domsch, S. (2013) Storyplaying: Agency and Narrative in Video
Games, Berlin: de Gruyter, рp. 7–8.
21 Callois, R. нав. дело, стp. 9.
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непотребно. Натурализација лудуса пак, почива на осетљи
вој граници између стварног и нестварног, међупростору
који врло лако може да се наруши. За разлику од шаха, који
своја ригидна правила надокнађује несагледивом могућно
шћу комбинација, али и могућностима које настају због гре
шака противника, ни играч ни аватар у овом случају не могу
прићи приповедачу. У том смислу, будући да нема правог
агона, остају нам само две лудичке могућности: мимикри
ја и илинкс. И док је јасно да се миметички модел посре
дује наративно, путем оних стратегија које су већ описане,
и путем других, чији ће опис уследити, вртложни лудички
импулс заслужује више пажње. Прича Бити, ил’ не бити
превише је апсурдна, превише разбокорена и превише рас
плинута да би то било случајно. Будући да су правила једно
ставна, али у суштини непремостива, наративна могућност
остаје једина мотивација за настављање игре, али она ништа
не значи без своје лудичке потпоре. Чак и уколико нас нер
вира целокупна ситуац
 ија, игра ће нам и даље допустити
да кроз њу пролетимо, само да бисмо дошли до краја. Када
се Хамлет буде борио против Лаерта, постоји могућност да
комбинацијом потеза мачем Хамлет на крају погине. Тада ће
се, међутим, претворити у духа, а ни отац му неће помоћи да
се освети. Наравно, ту неће бити крај. Испоставиће се да је
свет духова био у стању да измисли путовање кроз време, те
да постоји могућност да се Хамлет врати натраг у свест про
шлог себе. Наравно, могуће је и да заврши у туђем телу, без
сопственог сећања. Уколико прихвати ту погодбу, Хамлет ће
се претворити у свог оца, неколико сати пре убиства, што
ће се претворити у могућност да се надаље игра као утвара.
Вртлог се у овом случају може сместити у све већу какофо
нију заплета и дигресија, који задобијају све фантастичније
контуре. Током целог овог процеса, увек постоји још један
корак даље, још један ступањ више, ка све невероватнијим
могућностима које стоје пред играчем.
Орсет (Aarseth) је својевремено у анализи хипертекста, из
веденој у праскозорје шире употребе интернета дефинисао
појам „ергодичне књижевности” (ergodic literature). Пре
ма њему, то је она књижевност која захтева већи напор за
пролажење кроз текст од пуког померања очију од ретка до
ретка или окретања страница. Уколико прихватимо ову де
финицију, Бити ил’ не бити постаје ергодична књижевност
исто колико су то и романи Милорада Павића. Таква пер
спектива може послужити за својеврсно дестиловање еле
мента игре у самој игри – ако је играње са наративом оно
што је овде „књижевно”, то значи да се играч остварује на
ративно, активно учествујући у „ткању” текста. Међутим,
када се то одстрани, и даље нам остаје највећи део игре –
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њен предефинисани садржај, њен приповедач, и она једно
ставна правила која нам је објаснио. На том трагу, поједини
тумачи тврде како у видео-играма не постоји конзистентна
интерактивност – она је увек испрекидана и исцепкана се
мантички ефектним, али неинтерактивним сегментима.22
Весп (Wesp)23 је указао да у дисциплини наилазимо на нај
различитија виђења овог проблема, нарочито идеје наратив
ности и интерактивности. Речју, не ради се о томе да је кључ
за разумевање природе видео-игара наратив, нити о томе да
ли је интерактивност стална или не, већ да скупина наратив
них ефеката чак и под идеалним околностима не ствара онај
ефекат који ствара прича, нити неки други медиј, па тако и
није ни прича ни филм, ни серија у конвенционалном сми
слу. Отуд се играч ове игре може остварити наративно уко
лико пристане на текстуалну погодбу приповедача, али ни
како лудички, јер се лудус посредује на начин који је сасвим
недоступан играчу, ког је игра сама свесна, и који обухвата
све оне инстанце које смо претходно споменули. Са друге
стране, ови механизми постају видљиви и у конструкцији
наративног тока, и тај лудички поступак види се у ликовима
Хамлета и Офелије.
Офелија, која је у игри представљена као интелигентна,
снажна личност, остварује две тангенте на властитом путу
кроз радњу Хамлета. Први екскурс чини опсежна расправа
о могућностима изградње централног грејања у замку, где
надугачко слободно размишља о могућностима успоста
вљања система цеви. Уколико Хамлет у властитом расплету
одабере њу, једно време ће живети од њеног изума. Друга
тангента је остварење њеног карактерног лука, који се од
вија сасвим мимо радње Хамлета. Уколико Офелија одбије
да уопште разговара са Хамлетом, добија могућност да по
бегне од свега и оде на одмор преко мора. На том крстарењу
бива уплетена у разоткривање терористичке завере које је
може одвести много даље и на крају резултирати тиме да се
више никада не врати у Данску. Са друге стране, уколико не
буде довољно храбра да се са њима суочи и врати се назад,
затиче крвав призор у којем су Хамлет, Клаудије и Гертру
да већ мртви, а ускоро и она сама постаје жртва. Са друге
стране, Хамлетов пут такође садржи више тангенти, мада
је као лик знатно разрађенији од саме Офелије. Уколико
22 Видети: Newman, J. (2002) The myth of the ergodic videogame: Some tho
ughts on player-character relationships in videogames, Game Studies 2 (1);
и касније разрађен концепт у: Newman, J. (2004) Videogames, New York:
Routledge, рp. 71–80.
23 Wesp, E. (2014) A Too-Coherent World: Game Studies and the Myth of “Nar
rative” Media, Game Studies 14 (2).
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Хамлет одабере да покуша да се саживи са улогом младог
краљевића упркос свом директном праву на престо, своју
причу ће играчу исприповедати у реп стиховима. Насупрот
томе, у кључном моменту Шекспировог текста, када схвата
степен мајчине и стричеве издаје, Хамлет ће добити само
могућност изговарања свог чувеног солилоквија (Yea from
the table of my memory…) или простог, баналног пристан
ка. Ако потом реши да освету изврши одмах по разговору
са оцем, и већ те исте вечери се ушуња у Клаудијеве одаје,
добија могућност да прескочи радњу читаве драме и оства
ри „бајковити” завршетак, у ком ће зликовац Клаудије бити
кажњен, Гертруда живети као удовица, а Хамлет и Офелија
моћи несметано да буду заједно и владају Данском срећно и
дуговечно. На сличан начин и Хамлетов отац може завести
страховладу јер као утвара има могућност да самостално
истражи околности издаје и потом казни изгреднике.
Ови нанизани примери ипак се крећу одређеном лудичком
логиком: у путовању сваког лика постоје кључне тачке које
су непроменљиве, и које немају никакве везе са стварношћу
Шекспировог текста. Постоје, такође, и тачке које директно
цитирају или на неки други начин призивају текст Хамле
та, а постоје и оне инстанце у авантури на граници између
текста и игре, које на другачији начин покушавају да офор
ме лудички смисао игре у наративу. На основу ове схеме
постаје јасно да играч има могућност да за сва три лика ак
ценат стави на њихову слободу и независност од текстуал
них података и књижевне мотивације. Тако Офелија може
да нема стрпљења за Хамлета, исто као што Хамлет може
одабрати саму Офелију пре него егзистенцијалну дилему
у којој се нашао. Уколико Хамлет одабере Офелију уместо
директно убиство, Клаудија ће „стрефити ретка плућна бо
лест” неколико месеци потом, те ће се на крају опет постићи
бајковити завршетак. Но, игра сама често воли да пренагла
шава могућности које је Шекспиров текст пружио. Уколико
се на једном месту Офелија не обрати Хамлету и пита га
шта није у реду, Хамлет неће бити у стању да јој самостално
каже било шта. Притиснут теретом сазнања, у тишини ће
уследити градацијски низ интензивног пиљења и чемерних
уздаха који ће испуњавати време док Хамлет чека да га Офе
лија нешто упита. Са друге стране, понекад детаљни опи
си самих избора наглашавају алтернативне могућности –
након сусрета с оцем, Хамлет ће имати барем четири раз
личите могућности да убије Клаудија, које ће се одиграти
на истоветан начин и окончати у већ поменутом бајковитом
завршетку.
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Сви споменути елементи имају значај за симулативну при
роду игре. Уопштено гледано, потреба за симулацијом, за
мимезом, расте са нивоом сложености света игре. Савреме
не видео-игре, које играчима нуде десетине ако не и стотине
сати играња, обично се остварују у барем делимичном апе
лу на неки сегмент „стварности” који је играчу доступан. Та
стварност уопште не мора бити истинита, али мора потица
ти из искуства стварног света. Улога тих елемената симула
ције је двострука – прво, омогућује низ оруђа путем којих
ће се остварити игра, а друго, олакшава и уводи у процес
разумевања.24 Оно што смо претходно назвали троструком
референцијалном илузијом из овог угла могло би се окарак
терисати као Рикерова трострука mimesis,25 у којој се поље
префигурације остварује у стварности, тиме дајући играчу
изговор за вољну суспензију неверице. Императив симула
ције се, слично реалистичком књижевном поступку, може
постићи механизмима експанзије или редукције. У случају
експанзије, све се гомила – у сложеним играма те врсте го
милају се артефакти света игре, гомила штива, узгредних
података, дијалога, предмета материјалне и нематеријалне
културе, уз општи изглед света служе да се читав комплекс
идеја и правила доживи као унутрашња законитост нове се
миосфере, која је само мало различита од „праве”26. Са дру
ге стране, са поступком редукције фокус ће најчешће пада
ти на један елемент, један карактер, једну силовиту емоцију
или на један кључни елемент гејмплеја. Такве игре се обич
но остварују као индивидуална путовања, и овај модел је
нарочито заступљен у хорор жанру. Пошто играч општи са
24 Galloway, A. (2006) Gaming, Essays on Algorithmic Culture, London:
University of Minnesota Press, рp. 70–78.
25 Рикер mimesis разлаже на три компоненте: префигурацију, конфигура
цију и рефигурацију. Префигурација представља претпоставке које су
неопходне за разумевање текста, конфигурација посредује заплет јер
динамички склапа односе у процесу читања, а рефигурација се одвија у
читаоцу, који разрешава однос претходна два ступња, повезујући их са
стварношћу и тако поимајући наратив. Видети: Riker, P. (1993) Vreme i
priča, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 75–96. Ова
ква структура могла би се представити и као предразумевање – заплет –
разумевање, где би изградња заплета и чин читања представљали прелаз
из mimesis 1 у 2, и mimesis 2 у 3; Исто, стр. 101. На сваком од ових корака
присутни су симболички, структурни и временски аспекти који морају
да се разреше како би се наратив успоставио.
26 Примери оваквих игара су бескрајни и прелазе жанровске границе.
Ратне игре попут Call of Duty ефекте остварују путем симулације вој
не опреме из Другог светског рата, а бројни симулатори лета из свих
периода још више зависе од умешности призивања стварности. Многе
РПГ игре предњаче управо на нивоу симулације културе (Dragon Age:
Origins, Witcher трилогију, итд.); чак и поједине игре које се баве реша
вањем загонетки често имају некакву симулативну потку, попут чувене
Journey.
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светом игре, који представља само далеки одјек стварности,
он има акутни доживљај свих аспеката који чине заплет. То
значи да играч у стадијуму конфигурације не само да лак
ше увиђа елементе заплета, већ и конфигурабилност игре,
због чега је неопходно правити деликатне семиотичке пре
лазе између стадијума, између префигурације и света игре,
и између света игре и самог играча. Међутим, баш због тога
што је у играма конфигурација активни чин, постаје могуће
пратити и испунити причу на два различита начина, лудич
ки и наративно. Сама рефигурација, која би се начелно мо
гла одвијати између mimesis 1 и mimesis 2 подједнако, у овом
случају мора да превагне на једну или другу страну. Уколико
за играча тачка „у којој се укрштају свет текста и свет слу
шалаца или читалаца”27 остане само симулација или конвен
ција, лук од mimesis 1 до mimesis 3 неће чинити спиралу, већ
део зачараног круга. Међутим, уколико се играч на ступњу
префигурације информише и тако стекне улаз у семиосфе
ру, он може да прихвати свет игре током њене конфигура
ције – током самог играња. На крају, у рефигурацији може
постати пријемчивији за сложеније аспекте симулације, по
пут временске структуре игре, па ће моћи да се враћа свету
игре са обогаћеним разумевањем њених концепата, да из
нова пролази кроз сличне ситуац
 ије, само на вишем нивоу.
У Бити ил’ не бити слобода приповедачеве конфигурације
је схваћена као слобода апсолутног трансформисања Шек
спировог текста У те сврхе користе се најједноставнија
средства представљања и подражавања – наизглед слободни
разговор, а сам текст прати асемблажа различитих екскурса,
дигресија, епизода и микрозаплета сасвим ван шекспировске
имагинације. Ипак, не би било сасвим прецизно окаракте
рисати игру као пуку играрију, нити као постмодернистич
ко исмевање самог Шекспира. Уколико је потребно изнаћи
иманентну логику игре, она би се могла распознати у рет
ким тренуцима када се приповедач одлучи да нам Шекспи
ровим речима предочи неку ситуац
 ију, што је нарочито тач
но у случајевима Хамлетових солилоквија, попут Alas, poor
Yorick… или Witness this army…. Важно је истаћи, притом,
да и сам приповедач ове тренутке третира са упадљивом
разликом, бирајући тон без икаквог карикирања.28 Уколико
играч константно бира шекспировске опције, заплет постаје
27 Riker, P. нав. дело, стр. 95.
28 Разуме се, одмах потом следи не једна, већ две ироничне изјаве. Прво
се појављује избор „Убацити мало доброг старог сексизма“, што се на
крају односи на Гертруду (O most pernicious woman…) а потом се, са
свим иронично, појављује и мајушни одељак Офелије који објашњава
дефиницију речи pernicious.
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све комплекснији и дужи, приповедач заузима улогу тумача,
објашњавајући Хамлетове нелогичне поступке, самостално
управљајући током појединих разговора. У шекспировском
игрању чувена сцена мишоловке трансформише се у mise en
abyme, у којој се преузима контрола над Клаудијем и упра
вља његовим наративним изборима у сцени игре-у-игри која
се одвија сличним током као и целокупна игра коју играч
контролише.

Закључак
Шта значи делати у видео-играма, и какав карактер уоп
ште може имати поступак у виртуелном простору? Да ли је
могуће раздвојити имагинативни чин од циљева, потеза и
играча? Једну од првих корисних дистинкција уочио је већ
Орсет у својој књизи о хипертексту:29 у уметности, основни
поступци су интерпретативни, а предуслов је умеће „кон
фигурације”, док је у играма основни циљ конфигурација
која почива на умећу интерпретације. Друкчије речено, док
су традиционални медији попут филма репрезентативни,30
игре су симулативне,31 а посреди су две различите механи
ке. На основу овог полазишта, можемо оцртати и два са
свим другачија схватања аватара – један аватар је средство
уживљавања, играчев улаз у свет игре, а други је само тач
ка гледишта, згодан фокус за одигравање саме игре. Спој
ова два пола заправо је случајан, али свакако симбиотичан
– наративне матрице нарочито су склоне централизацији и
(чврстим) тачкама гледишта, а та позиција уједно омогућује
да аватар, као део дијегезе, уједно буде и центар збивања;
29 Aarseth, E. (1997) Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, Baltimore:
The Johns Hopkins University Press, рp. 64–65.
30 Идеја репрезентације још увек је јака баш због тога што се наслања на
наративну страну проблема. Међутим, ако играча не посматрамо само
у оквирима наративне теорије, већ моделујемо његово понашање (из
двајају се модели поводљивог, селективног, активног и рационалног
играча), онда се и читава перспектива циљева и поступака игре може
преосмислити на основи која није ни сасвим лудичка, ни сасвим нара
тивна, јер се бави природом односа између медија и играча и њиховим
прожимањем. Видети: Smith, J. (2006) Plans And Purposes: How Videoga
me Goals Shape Player Behaviour, PhD Dissertation, IT University of Co
penhagen, Copenhagen, рp. 23–24. Проблематика се још више компликује
уколико постоји велика интеракција између аватара и других ликова у
свету игре, јер се онда проблеми репрезентације, циљева, па и саме си
мулације преобликују у зависности од тога на који начин се гледа на
карактере у видео играма. Упоредити: Schröter, F. and Thon, J-N. (2014)
Video Game Characters, Theory and Analysis, Degesis 3.1, Wuppertal:
Bergische Universität Wuppertal, pp. 42–45.
31 Frasca, G. Simulation Versus Narrative, Introduction to Ludology, in: The Vi
deo Games Theory Reader, eds. Wolf, M. and Perron, B. (2003), New York:
Routledge, pp. 223–224.
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да самостално помера границе света игре. Иако „месијански
комплекс“ понекад може да засени остале елементе, нема
сумње да велику улогу у самом процесу игра и семантика
гејмплеја. Видео-игра као конфигурација у некој мери укљу
чује многе компоненте и различите регистре: циљеве, сред
ства за остваривање тих циљева, правила игре, и нарочито
„опрему за манипулације“ (equipment) и саме манипулације
(начин решавања проблема), између којих стоје правила која
их посредују.32 Према овом моделу, у опрему спадају акције,
догађаји, карактери и окружење, док у манипулацију спада
ју временска, просторна, каузална и функционална решења,
али су све то тек потенцијалне класификације симултаног
процеса.
Шта, на крају, значи „повући потез“ у Бити ил’ не бити?
Као и у многим другим играма, посреди је чин на граници
између стваралачког и механичког. Сваки играчев одговор,
било да се поистовећује са имплицитним играчем, или да
има упориште у стварном свету, у исти мах представља и
елемент игре, у симулативном погледу, и елемент конститу
исања приче. Заправо, питање је да ли би ова игра уопште
могла да се конституише другачије. Привлачност техничких
решења овде почива на парадоксима и сагласјима. Играчу се
јасно ставља до знања да је слободан, и ако он то ипак није;
да може да изневерава сва очекивања, и да може да се пре
домишља; да може да понавља све поступке док он лично
не буде задовољан, али да то, на крају, ипак нема много везе
са заплетом игре и начином на који он може да се оконча.
Отуд, сваки поступак представља окретање једне странице
виртуелне књиге, али је та књига заправо средство колико је
и оправдање. Она је симулација како наратива, његове ти
пичне и атипичне структуре, тако и симулација свега тога
на метанаративном нивоу. Карактер поступка има само онај
значај који му придаје аутор – у овом случају приповедни
глас – а никако сам играч. Играч, слично као аватар схваћен
лудолошки, овде може да се схвати као средство одиграва
ња, а не као кључни чинилац, и то је свакако најплоднији
парадокс у ком се Бити ил’ не бити остварује. Играч се мо
же добровољно „удаљити“ из света игре и бирати сасвим
диспаратне могућности. Из овог угла, рецимо, играч који
одабере улогу Хамлетовог оца при крају игре има опцију
да затражи од Хамлета да се он освети узурпаторима, или
да самостално истера правду. Из прве перспективе, све што
се дешавало духу постаје врста псеудоканонског паратек
ста, који онда треба да настави Хамлет у својој класичној

32 Eskelinen, M. (2001) The Gaming Situation, Game Studies 1 (1).
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улози. За друго становиште нема ниједног оправдања, осим
лудичког.
Без обзира на то како гледамо на поједине теоријске пробле
ме које призива видео-игра, а који су овде само скицирани,
подручје имагинативног је за играча више од питања дије
гезе, и простире се на онтолошки сложенијем простору од
оног којим влада само наратив. Циљ игре увек постоји, како
на нивоу кода, путем саме структуре света игре, тако и на
референцијалној и онтолошкој равни. У својој највишој ин
станци, крајњи циљ, па тако и коначни поступак, увек тежи
самоиспуњењу форме игре, што је само по себи симболички
акт близак естетском феномену. Играч може желети да до
ђе до краја овог Хамлета, уживљен у свет игре, али слеп за
све могућности које су му доступне. Симулација је притом
могућа као естетски доживљај због могућности слободе, ин
дивидуалности те симулације и могућности играња као лич
ног чина, што објашњава и појаву људи који сами не играју
игру, али уживају у гледању туђег процеса играња. Из ове
перспективе, интерактивност остаје кључна реч, и то упра
во због свог потенцијала да инспирише уживљавање и емпа
тију. Заузимање позиције моћи, контроле, и/или наративне
репрезентације (јер ови концепти нису нужно у сразмерној
вези) омогућују и олакшавају лично инвестирање у садржи
ну, што је психолошки продубљен и ефектан процес, па се
тако среће низ питања значајних за образовни контекст, од
моралне и емпатијске, преко религијске, историјске и поли
тичке проблематике.33 Чињеница да су видео-игре сложене
творевине значи да имају потенцијал да властито значење
изразе на сложенији и слојевитији начин него форме које
су им претходиле, али то никако не значи да су ослобође
не терета културе, нити претходних значењских система,
наслеђених из аналогне сфере, нити да је тај потенцијал
сложености нужно показатељ истинског уметничког ква
литета. На сличан начин на који лакуне текста увек остају,
и шекспировски литерарни контекст прожима сваку адап
тацију, сваки медиј, без обзира на његову специфичност.
Тако се и вредност појединих адаптација мери умешношћу
са којом је испоштовано богатство историјских контекста,
док се вредност других процењује према вештини и умећу
транспозиције.
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TO BE OR NOT TO BE – 
SHAKESPEARE AND VIDEO GAMES
Abstract
The paper analyses video games in the context of new media and
considers their artistic potential from the perspective of Game Studies.
Using To Be or Not to Be, an adaptation of Shakespeare’s Hamlet
as an example, the paper presents a theoretical examination of the
game’s structural, textual and narrative features and ludic elements,
so as to elucidate the principles of adaptation and transformation of
a literary text into a new digital form, as well as the advantages and
the disadvantages of such processes. Trust in the narrative, along with
adequate game mechanics and the player’s perception have proven to
be crucial for accomplishing intention of the game. At the same time,
the analysis serves as a basis for interpretive framework that would lead
to affirming the aesthetic potential of video games and thus give rise to
uncovering the artistic potential of other algorithmic structures.
Key words: Shakespeare, Hamlet, video games, game studies,
narratology, ludology
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ЛУДИЧКО ИЗМЕШТАЊЕ
БИБЛИЈСКОГ МИТА
THE BINDING OF ISAAC
Сажетак: Видео-игра „The Binding of Isaac” (2011) Едмунда Мек
милена (Edmund McMillan) представља постмодерну обраду би
блијске епизоде о Аврамовом жртвовању Исака, која се – речником
„Хетерокосмике” Љубомира Долежела (Lubomir Doležel) – може
описати као радикално измештање првобитног наратива. У пи
тању је полемички антисвет, који је представљен кроз перспекти
ву Исака, дечака којег злоставља „телејеванђелизмом” („televan
gelism”) опседнута мајка. Окосница игре је његово гејмификовано
фантазирање о окршају са родитељем, које је прожето дубоком
анксиозношћу поводом сопственог сагрешења. Као одговор на осе
ћање нелагоде, дечак инструментализује попкултурне елементе,
нарочито из сфере видео-игара. Искуство злостављаности изра
жава се и кроз тзв. „rougelike” жанр, којем игра припада, што
омогућава процедурални израз опсесије кроз итеративно припо
ведање засновано на разлици и понављању. Циклични наратив ове
видео-игре сведочи о (не)могућностима савременог лудизма да
искупи трауму злостављања.
Кључне речи: „The Binding of Isaac”, измештање, Долежел,
итеративно приповедање, постмодернизам

Библијска  епизода о Аврамовом жртвовању Исака једна је
од прича Књиге Постања, која је у хумнастици често комен
тарисана, како због културно-историјске тежине – преласка
са људске на животињску жртву – тако и због напетог запле
та у ком се жртвовање сина јединца зауставља у последњем
тренутку, божанском интервенцијом. На тај мит се осврће
и Ерих Ауербах (Erich Aurebach), у првом поглављу своје
капиталне студије о реализму (Mimesis, 1968), разликујући
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основне модусе представљања које је европска књижевност
наследила редом од хомерског и библијског корпуса. Гово
рећи о недостатку описних придева у Библији, у односу на
Одисеју, он примећује:
„У самој причи јавља се трећа главна личност: Исак. Док
се Бог и Аврам, слуге, магарци и оруђа једноставно име
нују, а да се не спомињу неке особине или какве друге
ознаке, Исак добија једну апозицију; Бог вели: Узми Иса
ка, сада сина својега милога. Но то није никаква ознака
Исака, какав је он уопште, и ван односа према свом оцу и
ван ове приче; није то никакво описно скретање и преки
дање, пошто није никакво карактерисање Исака, које би
указивало на његову егзистенцију иначе; да ли је он леп
или ружан, мудар или глуп, велик или мален, допадљив
или одвратан – о томе се овде не говори. Осветљава се са
мо оно што се мора унутар радње, сада и овде, знати о ње
му – да би се истакло како је велико Аврамово искушење,
и да је Бог тога потпуно свестан.”1
Док Ауербахов коментар нипошто не треба разумети као за
мерку, нарочито кад се има у виду његова висока оцена пред
стављања стварности у библијском тексту, постмодерни дух
савремености – који је навикао да поставља неугодна пита
ња о текстуалним белинама – ипак застаје и пита се: „Шта
је са Исаком?” Свакако, библијском аутору сȃм дечак није
био занимљив, у поређењу са драмом Аврамовог контакта
са оностраним. Међутим, савременост, којој је Бог доступан
преко телевизијских продаваца религије, сасвим другачије
гледа на тај проблем. О таквом једном радикалном измешта
њу примарног библијског наратива проговара и видео-игра
Жртвовање Исаково (The Binding of Isaac) Едмунда Мек
милена2 (Edmund McMillan). Ту врсту постмодернистичке
прераде текста чешки теоретичар књижевности, Лубомир
Долежел (Lubomir Doležel) дефинише на следећи начин:
„Измештање конструише суштински другачију верзију
протосвета тако што изнова дизајнира његову структуру
и наново измишља његову причу. Те најрадикалније пост
модернистичке прераде стварају полемичке антисветове,

1 Мој курзив. Ауербах, Е.(1968) Мимесис: приказивање стварности у
западној књижевности, превод Табаковић М., Београд: Нолит, стр. 16.
2 У овом тексту ћу се користити искључиво оригиналном верзијом и то
оном пре велике надоградње за Ноћ вештица 2011. године; притом иг
норишем велике измене и садржајне допуне свих експанзија од којих
последња у тренутку писања још увек није издата. Кохерентан аргу
мент зашто би могао да буде предмет засебног текста, али се своди на
проширење лудичке компоненте због које је наратив помало разводњен.
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који подривају или негирају легитимност канонског
протосвета.3
Главне разлике између библијског мита и Жртвовања јесу
измене у наративу, перспективизација (кроз лик жртвованог
детета) и потпуна промена уметничке форме у интерактивни
виртуелни простор, односно – у видео-игру.4 Родитељ који
жртвује сина јединца више није богобојажљиви изабраник,
већ мајка залуђена „телејеванђелизмом” (televevangelism),
која се води „гласом одозго”.5 Ремедијацијом кроз комер
цијалне телевизијске програме, библијски мит губи своју
метафизичку тежину и своди се на пуки, „лако читљиви”
фикционални текст, којим су затровани јунаци игре, налик
онима у романима Сервантеса или Флобера. Глас из телеви
зора наређује Мами да најпре сину одузме све „лоше” ства
ри, како би га одсекла од света и светских зала, а на крају
и да га жртвује у име сопствене верности и љубави према
Богу. Тиме се на наизглед мала врата уводи други темељни
дисруптивни мотив Жртвовања: проблем Исаковог сагре
шења, који у самом библијском тексту као такав не постоји.
Све се то предочава на самом почетку игре, у наративној
форми кратког видео-клипа – тзв. „синематика“ (cinematic),
изведеног у техници цртежа, чиме се сугерише дечаково ау
торство дводимензионалног света игре.6 Наративни значај
Исакове перспективе постаје још израженији када играч ко
начно ступи у лудички, интерактивни простор дечакове ма
ште. Доминантна приповедачка форма видео-игре притом
омогућава једноставну употребу најразличитијих дифузних
мотивских структура кроз њихово размештање, не по вер
тикали наратива, већ хоризонтално. Иако је карактеризаци
ја окружењем (setting) широко распрострањена и у другим

3 Долежел, Л. (2008) Хетерокосмика – фикција и могући светови, прев.
Калинић С., Београд:Службени гласник, стр. 21.
4 О значају простора за видео игру као форму писао је још Лев Манович
у (Lev Manovich), у: Језику нових медија (Manovich, L. (2002) Langua
ge of New Media, London: The MIT Press, pp. 244-285), студији дигитал
ног израза, издатој још 2002. године, када је постојао само мали делић
техника, па чак и жанрова које данас познајемо. Напредак у могућно
стима аутора видео игара је ипак условљен и развојем технологије, као
и условима дистрибуције који су од 2008. године на овамо драстично
повољнији за мање амбициозне пројекте.
5 Сви преводи из енглеског изворника су моји. Превођење одређених на
зива из игре и термина из сфере гејминга избегнуто је услед немогућно
сти да се у српском језику нађе еквивалент или барем неки који не вређа
слух, када сам речи остављала у оригиналу у италику.
6 Што се и потврђује на крају уводног синематика, када Исак диже поглед
са свог цртежа.
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уметностима,7 једна од могућности приповедања у играма
јесте и коришћење простора као „интерфејса за базу”,8 у
овом случају за детаље о Исаковом животу који нелинеарно
изграђују укупан наратив.
У даљем тексту разматрам особености измештања ориги
налне библијске епизоде, најпре кроз елементе који ову игру
квалификују као „причу о уму”,9 односно као долежеловски
свет са једним ликом. При томе, анализи ће бити изложен
садржај дечакове свести, коју обликује сукоб син-мајка и на
метнуто осећање сагрешења. Посебна пажња биће обраћена
и на својства „дифузног” наратива игре, то јест на употре
бу rougelike10 цикличне структуре са изменама, као могућег
примера „правог” итеративног приповедања. Формална ре
конфигурација линеарног наратива у овој игри превасходно
изражава осећање безизлазности у искуству злостављаног
детета, у причи без телеологије, без правог разрешења и без
краја.

Притисак телесности – 
психа као „природна сила”
Лудички простор Жртвовања Исаковог можемо окаракте
рисати као опросторавање психе. Иако је због различитих
завршетака и амбивалентне стилизације тешко разлучити
шта припада „реалном” слоју фикционалног света, а шта
Исаковој машти, уводни екран са кога се приступа лудич
ком простору означен је као његов цртеж. О томе говоре
неки од следећих детаља: сенка његове руке, мува која про
леће између ока камере и приказаног папира, као и моно
хроматска палета, која неутралише карактеристични стрипколорит игре и свему даје изглед скице. Поред тога што
нам даје вредан сигнал да је све што ћемо видети заправо
производ Исаковог ума, такав увод у игриви простор упу
ћује и на опште место „уласка у слику”, као метафоре за
7 И једнако примећивана, рецимо у књижевности Четменовој (Seymour
Chatman) анализи Џојсове приповетке Ивлин; Chatman S. (1980) Story
and Discourse – Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca: Cornell
University Press pp. 138-145.
8 Manovich, L. исто, стр. 251.
9 Долежел, Л. исто, стр. 108.
10 У питању је тип општег дизајна структуре видео-игре који се заснива на
краћим преласцима кроз низ нивоа састављених од насумично генери
саних елемената налепљених на општу, константну структуру, што по
новно прелажење чини привлачним због сталног увођења новина. Ци
кличност се такође охрабрује системом откључавања садржаја након од
ређених подвига или целих прелажења, што је начин да играч напредује
и на хоризонталној равни, а не само по томе колико је далеко одмакао у
самом прелажењу.
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гејминг уопште,11 суочавајући играча са металудичким сло
јем значења чак и пре почетка игре. Кроз овај поступак чи
тава игра се контекстуализује као имагинативни доживљај
битке са опресивном мајком, на чију ће визуелну и играчку
реализацију утицати бројни фактори искуства једног север
ноам
 еричког дечака XXI века. Лудички простор се притом
квалификује као долежеловски свет са једном особом, на
лик Уисмансовом (Huysmans) роману Насупрот, у ком није
реч о сукобу човека са природом (као у, рецимо, Дефоовом
Робинзону Крусоу), већ је у питању у себе затворен, „ексклу
зивни ум”, „ум естете”.12 Али, док кључ пȃда Уисмансовог
протагонисте представља потискивање природних садржаја
и „освета силе природе”13 у виду болести – Исаков свет, бу
дући у потпуности имагинаран, подлеже искључиво зако
нима његовог психизма. Његов ум је тај који конституише
космос лудичког простора у маниру „природне силе”. Тако
створени свет носи у себи перспективизујућу компоненту
измештања, а такође играча упознаје са извесним детаљима
из дечаковог живота.
За почетак ваља испитати основну играчку ситуац
 ију, од
носно које се могућности интеракције отварају у првом
сусрету са игром и шта нам то говори о Исаку.

Слика 1 Скриншот, McMillen, E. and Himsl, F. 
The Binding of Isaac (2011), Steam

Интерфејс и контроле исписане на поду прве собе упућују
на серијал Легенда о Зелди (The Legend of Zelda), нарочи
то на прву, истоимену игру из 1986. године, што тематски
призива ескапистички, бајколики сценарио спасавања оте
те принцезе, толико карактеристичан за рани развој гејминг
индустрије. Ова референца поставља извесни „хоризонт
11 Један од чувених скорашњих примера је приступ нивоу „Насликани
свет” (Painted World) из првог дела серијала Dark Souls, у ком играч до
словно пролази кроз платно да би приступио опростореном насликаном
пејзажу.
12 Исто, стр. 60-61.
13 Исто, стр. 64.
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очекивања” (Wolfgang Iser), у погледу снаге и изузетних
способности играчевог аватара. Али, Жртвовање Исаково
одбацује овако очекиване и типичне формулације игривог
протагонисте. Дечак себе замишља као потпуно голог, ње
гова једина средства борбе су једна бомба, приказана у ин
терфејсу, и сузе које испаљује уместо пројектила. Другим
речима, Исак је потпуно изолован и немоћан, за разлику
од јунака Легенде о Зелди, ког краси бајковит костим и на
оружање. Проласком у следећу собу дечака спопадају нео
бични непријатељи: једна од шест врста мува, или нека од
три врсте црва; затим пијавице, камиказе-пијавице, или са
варијацијама на тему чирова, угрушака, мозгова или црева.
Анимација Исакових непријатеља једнако је „дечија”, као и
у уводним синематицима, што сâмо по себи интезивира гро
тескну веселост ових бића, којима се превасходно тематизу
је телесност и распадање. Док се у Легенди о Зелди протаго
ниста суочава са магичним бићима, која су у служби „Прин
ца таме” (окупатора мирољубивог краљевства Хајрул), агре
сија Исакових противника није ничим објашњена. Њихова
мотивација се не експлицира, чиме се сугерише да су они
експоненти „природне силе” Исаковог имагинаријума14 –
отелотворења дечакових анксиозности.
Значај телесности наговештава се већ у уводном синемати
ку, у ком се приказује Мама како Исаку одузима одећу, за
једно са играчкама као изворима нечистоће: дечак постаје
огољен пред њом, али и пред самим собом. Тема дечаковог
суочавања са властитим телом додатно се проширује поја
вом нових непријатеља, који су представљени као његове
деформисане верзије. Наметнути страх од сопствене гре
шности отелотворава се у физички оштећеним сопствима:
Исака тако нападају зомбификоване верзије њега самог,
његово обезглављено тело, или пак осамостаљена глава, у
више варијација. Тело је једнако важно и за његове boss не
пријатеље, којима се постварују драматичне представе неу
обичајених обољења, од којих побољевају Исакови сурога
ти: Близанци (Gemini) отеловљују синдром међублизаначке
трансфузије (током које један од једнојајачних близанаца
узурпира крвоток другог), док Герди (Gurdy) тематизује тзв.
14 Притом мислим искључиво на лудички простор, будући да се он може
посматрати као долежеловски свет са једном особом и њему аналогном
„природном силом” која у недостатку ликова гради основни сукоб са
протагонистом. Једини кандидат за лика уигривом сегменту је Мама у
свом boss облику, али се њено бесумочно насиље тешко може довести
у везу са дефиницијом особе предложеном у Хетерокосмици: „Особа је
ентитет који поред физичких својстава поседује и ментални живот (ста
ња свести, особине, догађаје, чинове)” (Исто, стр. 44). Свођење мајке на
„природну силу” јесте једна од снажнијих димензија Исакове муке.
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Герд: „гастроезофагеалну рефлуксну болест”, односно вра
ћање желудачног садржаја у једњак. Оба органска пореме
ћаја асоцирају на неуравнотежену конзумацију и предста
вљају још једну визију „смртног греха”, коју Исак покушава
да савлада на свом путу.
У складу са традиционалним формулама херојског путова
ња, али и основним гејмплеј принципима повећања тежи
не изазова, Исак успут постаје јачи кроз сакупљање „пред
мета” (items). Укратко, они побољшавају Исакове борбене
способности, а деле се на пасивне – који апсолутно утичу
на могућности аватара, и на активне, чији се ефекат ма
нифестује по жељи играча, притиском на тастер. Сваки је
представљен посебном иконицом и називом који само су
герише ефекат, што се, као уосталом и многе друге ствари
у играма, па и у Жртвовању, може сазнати само методом
испробавања.15 Ради фокуса на измештање библијског ми
та, предлажем тематску поделу предмета на приватне и на
попкултурне (које остављам за потоњу анализу). Прву групу
карактерише везаност за Исакову свакодневицу и која сто
га представља изузетно важан извор информација о фабу
ли. На пример, на основу приватних предмета из дечаковог
арсенала сазнајемо да је некада имао мачку, пса Макса, се
стру Меги; наравно у складу са изопаченом логиком чита
вог света, он их налази као мртве, уз додатан ефекат тога
што је Меги приказана у фетусоликом стадијуму, а од Макса
налази само његову главу. Други предмети указују на жи
вот занемареног и злостављаног детета: низ предмета који
тематизују оброке показују да се Исакова дијета састојала
углавном од псеће хране и покварног млека, а присутни су
и варјача и каиш, традиционални носиоци физичког кажња
вања. Упркос морбидности Исаковог имагинаријума, по
стоји и значајно лудичко искупљење наведених предмета,
будући да се повређивањем дечака заправо оснажују игра
чеве способности. У светлу суза као главног оружја овакав
третман има свој специфично изопачен смисао: за Исака,
једино олакшање муке јесте плакати јаче и боље. Веза пат
ње и оснаживања, карактеристична за дословно схваћени
15 Ово се драстично мења у каснијим верзијама игре, па тако у Afterbirth
експанзији захваљујући динамичном приказу атрибута више нема ника
кве мистерије око особина предмета. То је још један од примера гејми
фикације као растакања зачудности и наративне густине прве инстанце
игре и приближавању серијала ономе што је Манович оценио као нови,
модабилни модел уметничког дела насупрот старом, линеарном типу
уметничког дела оличеном у играма са строгом композицијом као што је
Мист (Myst; Manovich, L. исто, стр. 245). Afterbirth+ је ову метаморфозу
комплетирао увођењем (релативно) приступачног система за модовање
и тиме потпуно оценио Жртвовање као гејминг систем у који се може
додавати све и свашта на уштрб Исакове приче.
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смисао хришћанских мука, овде је приказана у настраности
„погрешног читања”, какво може имати дете које трпи сна
жан утицај једнако неспособног „читаоца” у лику родитеља.
У том духу, самоповређивање такође добија своје место у
Исаковој гејмификацији свакодневице: „Мали камен” и жи
лет повећавају ефикасност суза, а омча, иронично названа
„Трансценденција”, даје способност летења. Како овај скуп
не би постао мелодраматична папазјанија, додати су и пред
мети који симболизују „општа места” детињства, попут
„Прехладе”, „Долара” (који представља богатство од мак
сималних 99 новчића),16 и попут можда јединог „невиног”
предмета у Жртвовању Исаковом – „Чоколадног млека”.
Многи предмети мењају и сам изглед аватара, чиме се на ви
зуелном плану такође истиче значај тела. Након што играч
покупи неколико побољшања, предмети постају и носиоци
гротескног, када се бројни визуелни ефекти „наслажу” на
„побољшаног” дечака.
Прерушавање је још једна од великих тема игре, будући да
истиче „флукс постајања” Исаковог идентитета, који је де
таљно анализирао Џордан Вуд (Jordan Wood),17 у оквирима
quee r теорије. Могућности да се прелажење игре започне у
костиму библијских грешника попут Марије Магдалене, Ка
ина или Јуде, сугерише Исакову идентификацију са преступ
ницима и поново упућује на главну потку хипертрофираног
осећаја кривице. На нивоу игре ово је још једно проширење
играчевих способности, будући да ови ликови имају изме
њене атрибуте и да стартују са јединственим „предметима”,
којима се појачавају одређени аспекти игре. Тако Каин, као
архе-убица, има „јачи” напад, док Јуда игру започиње са три
(издајничка) златника.
Поред „митских” ликова, у механици преоблачења фигури
ра и Мајка као једини „стварни” лик, будући да Исак може
да покупи разноврсне Мамине предмете и обуче их или ис
користи као активне. Тако се играч може наћи у ситуац
 ији
да његов аватар носи Мамин веш, штикле и контактно со
чиво, а и да му усне краси њен кармин. Одећа повећава до
мет суза, сочиво даје сузама ефекат замрзавања непријатеља
16 Играчев аватар не може да „носи” више од тога.
17 Wood, J. (2017) Romancing an Empire, Becoming Isaac: The Quee r Possibi
lities of Jade Empire and The Binding of Isaac, Gaming Representation: Ra
ce, Gender, and Sexuality in Video Games, ed. Malkowski, J. and Russworm,
T. M. Bloomington: Indian a University Press, p. 225. Занимљив поглед на
ову тему даје и Џејс Бритен који истиче квир и драг компоненте про
мена Исаковог визуелног идентитета; Brittain J. Hobby Horse Anatomy:
Bawdy and Body in The Binding of Isaac Chapter 2, Entropy, 17. 6. 2015, 12.
7. 2020; https://entropymag.org/hobby-horse-anatomy-bawdy-and-body-inthe-binding-of-isaac-ch-2/
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(што ради и грудњак), док Мамино око омогућава Исаку да
испаљује пројектиле с леђа. Мајчинска телесност, коју ови
ефекти јасно маркирају, означена је као прогонитељска и
контролишућа. Преузимајући њену одећу, дечак присваја
за себе Мамин готово божански статус унутар фикционал
ног света, који му омогућава вршење притиска издалека и
уливање страха непријатељима. Исакова параноја се овим
уздиже на ниво космологије: мајка постаје алфа и омега за
сва створења која настањују његов ум. Она је узрок света и
његово коначно исходиште: последњи boss игре.18 Борба са
Мамом, на крају нивоа „Дубине”, индикативно је хтонска
по локацији, али и синтетична по типу, с обзиром на то да
она може да призове непријатеље с којима се играч суочио
на претходним нивоима. У питању су већински исаколика
бића, што имплицира њен удео у стварању дечакових крњих
сопстава, али и њено господарење над читавим фикционал
ним светом. Анксиозност од мајчинског утицаја видљива је
и на још једном нивоу анатомије ове битке: њена boss соба
је једина из које не постоји излаз. За разлику од уобичајених
соба са „најјачим” противником нивоа, просторија у којој
Мама пребива има четворо врата; кроз њих провирују њене
очи, које на аватара испаљују крваве пројектиле, алтерна
тивно и руке које грабе ка аватару; други, директан напад
јесте гажење Исака. Окруженост Маминим телом је коначан
изазов за дечака. Притисак фрустрације се тиме интезивира
до заточености у кругу из ког син може да се избави само
силом, или – у овом случају – плакањем. У сукобу са њеним
телом врхуни сва негативност дечаковог ума; њен пад је уо
сталом и разлог за најочигледније славље читаве игре, које
представља цртеж у менију након првог успешног преласка:

Слика 2 Скриншот, McMillen, E. and Himsl, F. 
The Binding of Isaac (2011), Steam
18 Иако се у даљој анализи не говори о откључава њу Материце (Womb)
као скривеног последњег нивоа, и Мамино срце (Mom’s Heart) и хибрид
срцоликог фетуса (назван It Lives!) с којима се играч суочава на том ни
воу су такође интегрални део мамине телесности, стога сматрам да ово
одређење није угрожено њиховим изостанком. Ова два boss непријатеља
додуше прецизирају мајчинску емотивност и њену везу са дететом као
суштински болна места за Исака.
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Интериоризација културе
Хронотоп Жртвовања је Севернa Америка XXI века. То се
може закључити посматрањем ванпсихичких садржаја који
се излажу у оквиру лудичког простора на исте начине као
и они уже везани за Исаково приватно постојање. Наиме,
у игри су присутни многи елементи популарне културе, а
јављају се у неколико тематских блокова: популарна библиј
ска иконографија и њој паралелан популарни окултизам,
интернет и geek култура, као и саме видео-игре. Њихова
имплементација, односно „гејмификација” пружа врхун
ску прилику за имплицитну критику популарне културе која
стално балансира на ивици гротеске.
Важну улогу преиначених библијских садржаја у овом на
ративу није тешко објаснити, с обзиром на то да је наме
тање банализованог светог текста основа Исаковог осећаја
нечистоће и Маминог негативног утицаја. Заплет је дослов
но позајмљен из Библије, тако да је у овој драми суочава
ња са сопственом кривицом појава хришћанских мотива
готово неизоставна. Као што сугерише и основни наратив
у ком се критикује озлоглашена лукративност „телејеван
ђелиста”, Жртвовање Исаково усмерава светло на феномен
тзв. „погрешног читања” библијског текста (Harold Bloom)
и на његова потенцијално трагична исходишта. Радњу по
креће Мамина интерпретација библијске приче, чије су ди
ректне последице по дечаков живот елабориране у уводним
синематицима. Ипак, тумачење које доминира лудичким
простором јесте оно Исаково – практично дериват дерива
та, будући да се сав упрошћени религијски садржај додат
но поједностављује незрелошћу његовог ума. Религиозни
мотиви подлежу „гејмификацији”, доминантном филте
ру разноврсних културема које Исак инструментализује.
Тако се „седам смртних грехова” тематизује кроз играчки
троп мини-boss-ова; визуелно, они представљају створења
из класе „исаколиких” непријатеља, што их чини још јед
ном дечаковом пројекцијом сопствене пропасти. Њихови
напади представљају поједностављење карактеристично
за дечију машту, која замишља персонификације смртних
грехова: Пожуда, тако, прати образац „брзих” непријатеља
који прогоне играчев аватар, док је Прождрљивост пред
стављена као распорени стомак, из ког се на јунака испа
љују ласери. Банализација је овде основа критичке оштри
це Маминог „испирања мозга”, при чему су компликовани
теолошки концепти угурани у инфантилну свест која није у
стању да их појми другачије него само као чудовишта. Вр
хунац гротескног процеса слободних асоцијација у оваквим
околностима видљив је у примерима попут Гнева, који Исак
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замишља као мрачну, живчану верзију јунака популарне
игре Бомбермен (Bomberman), од ког су и преузети обрасци
напада – тачније, гађање аватара бомбама.
Јудеохришћански мотиви су далеко присутнији и развије
нији у равни предмета, где их можемо угрубо поделити на
„мрачне” и „светле”. Први су углавном фокусирани на поја
чавање аватарових напада и тематизују окултну традицију
везану за фигуру ђавола, дакле једну од латералних култур
них линија библијског мита. Други јудеохришћански моти
ви се у гејмплеју манифестују или као општа побољшања,
или као она која повећавају број „срца”,19 и уже су везана
за хришћанске светиње и цркву. Оно што је важно истаћи у
вези са „мрачним” предметима јесте механизам уговора са
ђаволом: наиме, ако играч на спрату не оштети ниједно од
црвених, „правих” срца, он бива награђен собом-светили
штем, у којој играч по потреби мења освојена срца за одре
ђене корисне предмете. Овде се „душа продаје” за одређени
сет побољшања, попут већ спомињане „мртве мачке” (која
играчу даје девет живота), или сестре Меги, али и „Пента
грама”, „Пакта” или „Књиге Белаилове”. Поред овако ме
лодраматично мрачних предмета, ту је и тзв. „Уиђи-табла”
(Oiuja Board), алат намењен спиритистичким сеансама, који
је лиценцирао амерички произвођач играчака Хасбро (Ha
sbro) и тако деци широм света омогућио забавну комуни
кацију са оностраним. Заједно са већ размотреном темат
ском линијом оснаживања кроз самоповређивање, „мрачни”
предмети директно повезују исквареност као пожељан мо
дус напредовања, будући да су као побољшања примарно
везана за наношење штете непријатељима од изузетне ва
жности за прелазак игре.20 Тако је једно од најрадикалнијих
појачања управо „Паклени огањ” (Brimstone), који Исакове
сузе трансформише у некакву ватру-ласер; тај предмет је
могуће добити само при потписивању „уговора са ђаволом”.
Реч је о разорној „антигрешничкој” сили, налик оној која је
описана у Књизи постања, а коју сада Исак присваја. Као
што је идентификација са Мамом била пожељна за играча,
тако аватара оснажује и прихватање грешности. У поређе
њу са овим, „светли” предмети су врло неутрални: тако, ре
цимо, „Бројаница” и „Реликвија” помажу акумулацију срца,
а „Ореол“ нуди побољшање свих атрибута. Међу њима је
19 Срца се као и у оригиналној Зелди у Жртвовању користе да означе
health bar аватара.
20 У питању је консензус у играчкој заједници око Жртвовања, а и по
што убрзава време неопходно за елиминацију непријатеља, висока ште
та смањује вероватноћу да ће непријатељи погодити аватара и тиме
повећава играчеве шансе да ће преживети прелазак.
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најиндикативније присуство Библије, која као активни пред
мет Исаку даје анђеоска крила и способност летења, али
и има и још једну, скривену намену: у блиском сукобу са
Мамом, активација Библије доноси аутоматску победу. Ова
прилично лутеранска способност самог библијског текста
да „буде јаче” од крњег веровања, заједно са читавим „све
тлим” фондом сугерише да колико год била снажна крити
ка система веровања у Жртвовању, она се ипак не односи
на садржај колико на форму веровања: на модусе религи
озног искуства који се заснивају на погрешним читањима
или интенционалним обманама, попут поменутог „телеје
ванђелизма”. У таквој концепцији наглашава се позитивно
вредновање личне егзегезе, светаштва („Ореол”, „Реликви
ја”) и молитве („Бројаница“), који су представљени као не
што исцељујуће и позитивно, а изнад свега супротстављено
комерцијализованој религији.
Други велики тематски блок, који оличава Исакове утицаје
из спољног света, јесте фонд популарне културе са фоку
сом на њене geek аспекте, чији значајни подскуп предста
вљају управо видео-игре. Једна тип попкултурема предста
вљају референце на популарне филмове, попут Матрикса
(1999), представљеног у предмету „Савијена кашика“, који
Исаку даје „спритистичке” (psychic) сузе, тиме упућујући на
сцену из филма у којој неименовани дечак савија кашику
уз помоћ свог ума. Још један пример је лопата We have to
go deep er! („Морамо да идемо дубље!”), чији је назив ди
ректни цитат из филма Почетак (Inception, 2010). У складу
са дечијом логиком, протагониста уз помоћ овог предмета
„копа” пут према следећем нивоу. Алтернативнији шмек
дају Shoop Da Whoop! или Monster Manuel предмети, при
чему први предмет представља омаж истоименом миму,21 а
други – реминисценцију на друштвену игру Dungeons and
Dragons (Wizards of the Coast). Ти предмети потврђују Иса
кову везаност за широко поткултурно искуство, чиме се пру
жа још једна карактеризациона нијанса протагонисте. Њи
хова гејмификација је прилично једнозначна и представља
доброћудну пародију: густи онтолошки смисао филмова
Матрикс и Почетак поједностављује се и прилагођава већ
помињаном тренду „подетињавања”, односно инфантилиза
ције сложених концепата. Мим је једнако апсурдно профан
као и у свом интернет постојању, а Manuel – и поред погре
шног спеловања речи manual – само призива пријатељски
21 У питању је једна од реликвија ране интернет културе, када су мимови
махом били лака “нонсенс” забава. Shoop Da Whoop, одредница напор
талу Know Your Meme, 12. 7. 2020; https://knowyourmeme.com/memes/
shoop-da-whoop
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настројена створења да се боре за Исака.22 Приказани ути
цај популарне културе можда јесте карактеристичан пример
постмодерног еклектицизма, који је у Жртвовању оцењен
као укупно позитиван. Колико год овај блок био слабог ин
тезитета у односу на друге културне формације, баш је таква
лакоћа ових предмета елемент који донекле искупљује све
што је ужасно узнемиравајуће у вези са Исаковим унутра
шњим животом и, у извесном смислу, уноси дашак ведрине
у његово хтонско имагинативно путовање.
Као што је већ наговештено у прегледу лудичког простора,
Жртвовање Исаково је изузетно тесно повезано са серија
лом Легенда о Зелди, од којег преузима и интерфејс и лу
дичке системе, попут грађења нивоа од појединачних соба у
којима се играч сукобљава са непријатељима. У игри су при
сутне и референце у виду предмета („Мердевине”, „Врећа
са бомбама”), који функционишу на сличан начин као и у
Зелда серијалу. Али, укупан резултат је свакако другачији, и
то до те мере да о Жртвовању можемо говорити и као о сво
јеврсној анти-Зелди. Упоредни однос између две игре Џејс
Бритејн (Jace Brittain) сажео је на следећи начин:
Играо сам сваку Легенда о Зелди игру и колико ја знам,
Линк [протагониста серијала] не врши нужду: он једе су
пу, пије млеко и спава када је игра угашена; али измета
нигде нема. Где је, дакле, измет? На другој страни пак, већ
током првог играња, Жртвовање Исаково оставља ути
сак као да је складиште свих Нинтендових23 фекалија у
периоду од 30 година.24
Иако никако не треба пренебегнути однос између ове две
конкретне игре, гејмерска интертекстуалност Жртвовања
је суштински важна као принцип стварања фикционалног
света: уколико из Дезесентове организације света можемо
22 Пошто је у питању референца на приручник са гејмификованим чу
довиштима које играчи могу да сретну при играњуDungeons and Dra
gons, значење чак трпи и позитивну промену – призвана бића нису не
пријатељи, већ савезници.
23 Нинтендо је наравно познат, и у добру и у злу, по свом инсистирању на
концепту играња за целу породицу, што је њихове игре до данашњег да
на одржало слатким, шареним и пријатним. Едмунд Мекмилен је своју
иницијалну популарност као независтан аутор и стекао игром која је из
градила однос доброћудне пародије према Супер-Марију (Super Mario),
Super Meat Boy (2010), која је и поред цртаћ-гротеске, коју је Жртвова
ње наследило много мање мрачна игра. Љубавна прича између коцке ме
са и девојке-фластера делује као Дизни продукција у односу на Исаков
живот.
24 Brittain J. Hobby Horse Anatomy: Bawdy and Body in The Binding of Isaac
Chapter 1, Entropy, 10. 6. 2015, 12. 7. 2020, https://entropymag.org/hobbyhorse-anatomy-bawdy-and-body-in-the-binding-of-isaac-ch-1/
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закључити да је он естетски, Исак је свакако гејмерски ум.
Видео-игре имају огроман удео у његовом животу; на нивоу
предмета постоје бројне референце на играчке иконе попут
Супер-Марија (Super Mario), или чеда независне сцене као
што су Spelunky, као и најразличитије игре самог Едмунда
Мекмилена, нарочито Super Meat Boy.25 Ниједно од ових по
бољшања нема фаталне нуспојаве „мрачних” хришћанских
предмета, или оних из свакодневице протагонисте. Штави
ше, активни предмет The Gamekid, као референца на Гејмбој
(Gameboy) конзолу, накратко претвара Исака у непобедиво
„пакменолико” створење. Једина потенцијално негативна
конотација може се видети у тзв. „играоницама”, у којима
су главне активности коцкање (слот машина, шибицар), као
и трговина крвљу за новац. Пошто је данас опште позна
то да су аркадне игаре врло често биле „намештене” како
би играчи трошили више новца за апаратима, ова реконтек
стуализација се може читати као циничан коментар на крак
гејминг индустрије оријентисан искључиво на профит, на
супрот валоризацији поменутих независних наслова. Али
како год да ближе одредимо став имплицитног аутора према
гејмингу, основни металудички исказ Жртвовања јесте сȃм
Исаков чин гејмификације сопствене психе. Поигравање са
лудизмом и нихилизмом, које је карактеристично за пост
модерну уметност, доживљавају потпуну синтезу у игри
вој гротески дечакове маште, која обједињује имагинатив
ну разиграност са морбидним мотивима попут болести и
греха. Доминанта лудичког простора јесте управо органско
јединство ових компоненти.

Немогућност
и циклична структура
Са првом победом над Мамом, игра се само привидно за
вршава, што је у складу са rougelike жанром игре, чији се
дизајн заснива на постепеном откључавању нових садржа
ја. Укупан фонд из кога су нивои насумично генерисани се
овим постепено проширује, што освежава фиксне елементе
карактеристичне за сваки прелазак. Играч откључава поје
диности (собе, предмети, непријатељи) које алгоритам ало
цира када се покрене нови прелазак, при чему редослед ни
воа остаје исти. Основна структура лудичког простора је у
том смислу линеарна и прати Исаково спуштање у све већу
дубину, на чијем дну се догађа битка са Мамом. На хоризон
талној равни, међутим, сваки је ниво састављен из елемена
та који се насумично бирају, што омогућава јединствену на
ративну технику: приповедање које је итеративно у строгом
25 Видети напомену 18.
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смислу речи. У питању је дословно понављање вертикал
не наративне линије силаска у подземље, са изменама које
обогаћују наратив попут нових приказаних предмета или
непријатеља. Из овог угла, сваки појединачни спрат пред
ставља засебну целину насумично генерисаних комбинаци
ја означитеља. Најпознатији пример сличне схеме у лите
ратури свакако су Стилске вежбе Рејмона Кеноа (Raymond
Quen eau), с тим што Жртвовање можемо видети као, у на
ратолошком смислу, богатију верзију поступка понављања
са изменама. Притом, у главном фокусу игре свакако нису
језичко-стилске могућности израза као код Кеноа, већ Иса
ков живот, о ком играч добија нове информације управо зато
што игру прелази више пута и открива нове садржаје.
Поред предмета и непријатеља о којима је већ било речи,
ова могућност поступка реализује се и на буквалнији начин,
пошто између сваког спрата играч добија прилику да види
кратки синематик који тематизује разне срамотне и стресне
ситуац
 ије из Исаковог живота. Ови клипови тематизују си
туац
 ије попут дечаковог неуспелог удварања, подсмех коме
је изложен када пред вршњацима носи женску перику, или
седање на тоалетну шољу уз касно схватање да нема папира;
Исак се врло лако узнемирава. Ове вињете су такође насу
мичне, што је аналогно другим аспектима игре, скривеним
играчу који се одлучи на само један прелазак. Вишеструки
преласци се притом осигуравају управо механизмом откљу
чавања садржаја после одређених испуњених услова, али и
самом тежином игре, коју није нимало лако прећи из прве.
Онемогућавање приступа одређеним сегментима семантич
ком фонду проширено је и на мотиве који не зависе само од
насумичности већ су условљени, укључујући и позамашну
количину предмета (око четрдесет, од којих смо помињали
рецимо Мали камен), неколико boss непријатеља, чак чи
тав (последњи) ниво, Материцу (Womb), који су доступни
играчу тек након испуњавања одређених изазова.26
Циклична структура Жртвовања представља случај итера
тивног приповедања и хоризонталне дистрибуције значе
ња која дислоцира експозицију уз помоћ „повратне спреге”
(feedback loop). Еспен Арсет је тај процес, у коме се инфор
мације размењују између читаоца и текста, идентификовао
као важну особину „ергодичности”,27 а самим тим и сајбер
26 На пример, поменути ниво се откључава након прве победе над Мамом.
27 Иако је овај појам помало нејасан и код самог Арсета, за ову анали
зу је важан процес стварања текста који покушава да опише употре
бом грчких речи ergon (дело) и hodos (пут). Наиме, низ испрограмира
них „текстона” активира се играчевим делањем, стварајући читљиви
„скриптон”, који представља резултат повратне спреге између машине
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текста као таквог.28 У Жртвовању поновно играње предста
вља основни начин читања, односно, принцип функциони
сања „повратне спреге”, са тачке структуре. Игра нуди свој
пуни мотивски фонд тек након што је играч уложио „неза
немарљив напор […] неопходан да се читаоцу дозволи да
прође кроз текст”29. Тек тада се формира пун текст Исако
вог доживљаја злостављања, уз помоћ појединачних детаља
оличених у предметима и искуствима грешне телесности
која се очитава у непријатељима. Нелинеарна дистрибуци
ја значења свакако није ништа ново; карактеристична је за
хипер-романе попут Живот: упутство за употребу Жоржа
Перека (Georges Perec), као и мултимедијалне приповетке
(нпр. Patchwork Girl Шели Џексон (Shelley Jackson)). Али,
гејмплеj Жртвовања Исаковог комбинује расутост мотива
са опсесивним понављањем њихове композиције, што пред
ставља снажну изјаву о ефектима злостављања на дечији
ум. Метанаративни аспект итеративног стварања лудичког
света испоставља се као упорно поновно проживљавање
исте фантазије о спуштању у подземље и окршају са самим
собом, што представља брилијантни приказ круга у који је
затворено злостављано дете, убеђено да је све то ствар ње
гове „нечистоће”. Наиме, чак и када се сав садржај откључа,
игру је увек могуће покренути опет, упркос вишеструким
победама над Мамом. Детаљи и мотиви се све време прика
зују играчу (синематици, предмети, непријатељи) и Исакова
прича је у том смислу испричана; али он не престаје да је по
навља. Његову мајку сузе и текст Библије могу једнократно
да „победе”, али она се изнова враћа, као неизбежна мани
фестација супер-ега набреклог од „погрешно прочитаног”
Светог Писма. Дете не може да савлада осећај нечистоће,
који настаје укрштањем родитељског гнева и манихејски
схваћене метафизике – оно може само упорно чачкати бол
но место, што Исак и чини поновним проживљавањем ове
фантазије о матрициду, која упорно остаје без закључка.
Упркос оправданом цинизму који данас имамо према пој
му напретка, библијска епизода, у којој се са људске жртве
прелази на животињску, несумњиво представља позитивну
промену за једно друштво. Такав монументални смисао се у
Жртвовању потпуно изврће, чак и у погледу структуре: до
живљај библијског Исака има своју узвишену сврху, а патња
која производи текст и читаоца. У Жртвовању је ово могуће због насу
мичног генерисања нивоа, који из укупног фонда мотива/текстона сваки
пут ствара нови скриптон; Aarseth E. (1997) Cybertext: Perspectives on
Ergodic Literature, Baltimore: The John Hopkins University Press, p. 1, 62.
28 Исто, стp. 1.
29 Исто.
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злостављаног дечака нема чак ни свој крај. Његово искуство
је представљено кроз процедурални опис младе психе ко
ја покушава да обради трауму уз помоћ лудичких категори
ја, али без резултата. Последњи у низу од десет различитих
синематика, које играч откључава након одређеног броја
прелазака последњег нивоа, приказује престрављеног Иса
ка како проналази самог себе угушеног у ковчегу, из ког је,
како се види у претходним клиповима, узимао „откључане”
садржаје. Чак и након таквог коначног приказа, игру је мо
гуће покренути опет. Управо се тако, на финалном наратив
ном вагању, лудизам испоставља као природни степеник ка
нихилистичком закључку о немогућностима превазилаже
ња трауме, у антисвету у ком чак ни линеарност више није
могућа.
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LUDIC DISPLACEMENT OF A BIBLICAL MYTH
THE BINDING OF ISAAC

Abstract
The Binding of Isaac, a 2011 video game by Edmund McMillan, is a
postmodern take on the biblical episode of the same name which can
be characterized as a displacement, in terms of Lubomír Doležel’s
Heterocosmica. It presents a radical intervention on the original
narrative, one that creates a polemical anti-world transmitted through
the perspective of Isaac, a boy suffering abuse from his televangelismobsessed mother. The main fabric of the game is his grotesque, gamified
fantasy about encountering the delusional parent, which is filled with
anxiety about his own sinfulness, with a counterweight that can be
found in entities imported from popular culture, especially video
games. The game’s roguelike genre enables a procedural expression of
the experience of abuse through an iterative storytelling technique, with
the interplay of difference and repetition forming a cyclical narrative
about the (im)possibilities of contemporary ludism to amend trauma.
Key words: The Binding of Isaac, displacement, Doležel, iterative
storytelling, postmodernism
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ДИМЕНЗИЈЕ НАЦИОН АЛНИХ
КУЛТУРА И ОРГАНИЗАЦИОН О
ПОНАШАЊЕ СА ПОСЕБНИМ
ОСВРТОМ НА ПРИМЕРУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Сажетак: Главни циљ овог рада јесте да укаже да димензије на
ционалних култура утичу на различите аспекте организационог
понашања. Као потпора у раду користи се петодимензионални
културолошки модел аутора Хофстеда. Аутори у раду посебну
пажњу посвећују димензијама распона моћи и избегавању ризика
и неизвесности. Када је њихов индекс на нивоу националне културе
висок то условљава и посебну климу у оквиру самих организација –
долази до појаве високих хијерахијских пирамида, централизаци
је у одлучивању, аутократског понашања менаџера, негативних
ставова према раду, појави стреса и недосататку предузетничког
понашања. Посебано интересовање за ову тему потиче и од чи
њенице да су у Србији обе поменуте димензије на високом нивоу.
Кључне речи: национална култура, организационо понашање,
запослени, менаџер, аутократија
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Увод
У данашњем пословном окружењу које карактерише све
присутна глобализација, значају националне културе при
даје се све већа пажња. Менаџери компанија свакодневно
послују са људима из различитих земаља па се познавање
њихових основних, културолошки условљених вредности,
успоставило као један од кључних фактора за успешну
сарадњу.
Културолошка „поткованост” постаје императивна мена
џерска вештина која омогућава боље схватање интенција
како ино партнера тако и конкурената. Она смањује могућ
ност појаве неспоразума насталих из погрешног тумачења
туђих речи, мисли и дела што је неопходан услов за функ
ционисање мултикултурних тимова, мултинационалних
корпорација и интернационалних компанија.1.
Глобално пословање пружа небројене шансе али захтева и
пуно додатног учења на нивоу читаве организације. Мена
џерске праксе које су се у једној култури доказале као успе
шне у другима могу бити не само неадекватне већ и кон
трапродуктивне. Из наведених разлога организације морају
бити спремне да своје стратегије, структуре, активности и
методе за постизање циљева прилагоде социо-културном
окружењу у коме послују2 .
У даљем раду аутори ће се служити Хофстедовим петоди
мензионалним културолошким моделом како би што јасни
је указали да се различите варијабле организационог пона
шања налазе под јаким утицајем саме националне културе.
Како Хофстеде наводи „национална култура је попут мен
талног програмирања – она је шаблон за начин размишља
ња, осећања и понашања које појединци уче од детињства и
потом примењују читавог живота”.
Посебна пажња, с обзиром да су се у области организаци
оног понашања показале изузетно важним, биће посвеће
на двема димензијама, распону моћи и избегавању ризика
и неизвесности. Обе имају директан утицај на формирање
односа између менаџера и запослених, постојање организа
ционе хијерахије, и уопште на све организационе процесе
и исходе.
1 Tipurić, D., Podrug, N. and Hruška, D. (2007) Cultural differences: Results
from empirical research conducted in Croatia, Slovenia, Bosnia and Herze
govina and Hungary, The Business Review, Cambridge 7, pp. 151–157.
2 Francesco, A. M. and Gold, B. A. (2005) International organizational
behavior: Text, cases, and skill (2nd ed.), Upper Saddle River, New Jersey:
Pearson Prentice Hall.
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Томе свакако треба додати и чињеницу да су њихови индек
си у Србији врло високи, што је још један од разлога за њи
хово боље упознавање и проучавање.

Хофстедеов петодимензионални
културолошки модел
Аутор Герт Хофстеде (Geert Hofstede) извршио је једно од
најважнијих и најопширнијих истраживања везаних за раз
личитости националних култура. Своју крос-културну сту
дију спровео је у периоду између 1967. и 1973. године, у Ајби-ему, великој мултинационалној компанији. Истражива
њем је било обухваћено 116 хиљада запослених из 72 земље
и са 20 различитих говорних подручја. Једна од филијала у
којој је обављено истраживање налазила се на подручју бив
ше Југославије (СФРЈ) и поред осталих активности бавила
се увозом и сервисирањем америчких производа.
Аутор Хофстеде и сарадници установили су четири основ
не димензије на основу којих је могуће разликовати нацио
налне културе – распон моћи (Power Distance – PDI), избега
вање ризика и неизвесности (Unceratinty Avoid ance – UAI),
индивидуализам наспрам колективизма (Individualism/
Collectivism – IDV/COL) и мушка наспрам женске културе
(Masculine/Feminine – MAS/FEM). Касније, 1987. године,
установљена је и пета димензија, дугорочна наспрам крат
корочне оријентације у времену (Long Term Orientation –
LTO).
Распон моћи може се дефинисати као опсег у коме мање
моћни припадници организација и институција прихватају
чињеницу да је моћ дистрибуирана неједнако. Према Хоф
стедовом извештају, из 2010. године, индекс распона моћи
утврђен је за 76 земаља. Највиши индекси установљени су
на подручју земаља источне Европе, латинских земаља и
континентима Азије и Африке3.
Индекс избегавања ризика и неизвесности односи се на то
леранцију друштва према неизвесности будућих догађаја. У
земљама где је овај индекс висок, људи ће се осећати не
лагодно у ситуацијама које нису структуиране, које су нове
или су им непознате. Страх од неизвесности амортизује се
постављањем великог броја правила, права, обавеза, кодова
понашања. Верује се у постојање само једне истине.
За разлику од њих, у културама где је овај индекс низак по
стоји мање правила, људи су опуштенији, а нове догађаје
3 Hofstede, G., Hofstede, G. J. and Minkov, M. (2010) Cultures and Organiza
tions: Software of the Mind (Rev. 3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
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прихватају без страха и стреса. Према већ наведеној Хоф
стедовој листи, индекси су највиши у земљама источне и
централне Европе, латинским земљама, Јапану, герман
ским земљама, док су ниски у земљама енглеског говорног
подручја, нордијским земљама и у оквиру земаља кинеске
културе.
Висок распон моћи

Низак распон моћи

Моћ је база друштва и њен легитимитет Моћ је легитимна и подлеже
се не доводи у питање
критеријумима доброг и злог
Деца се покоравају родитељима

Родитељи децу третирају као себи
равноправне

Старији људи се обавезно морају
поштовати; млађи их се плаше

Старијих људи нико се не плаши нити има
обавезу да их поштује без разлога

Постојање хијерахије која поразумева и Хијерархија подразумева различитост
егзистенцијалну неједнакост
улога и установљава се по потреби
Запослени очекују јасне директиве од
менаџера шта треба да раде

Запослени очекују да их менаџери
консултују

Владе држава су аутократске

Владе држава су плуралистичке и
постављају се по основу мирних избора

Честа корпупција уз политичке
скандале који се заташкавају

Корпупција је ређа а политички скандали
подразумевају крај каријере

Дистрибуција примања на нивоу
друштва је веома неуједначена

Дистрибуција примања на нивоу друштва
је уједначена

Табела 1 – Индекс распона моћи
Извор: Hofstede, G., Hofstede, G. J. and Minkov, M. (2010) Cultures
and Organizations: Software of the Mind (Rev. 3rd ed.), New York:
McGraw-Hill.
Висок индекс избегавања ризика и
неизвесности

Низак индекс избегавања ризика и
неизвесности

Неизвесност у животу доживљава се
као претња, нешто чега се треба
плашити

Неизвесност у животу прихвата се
нормално; сваки дан доноси нешто ново

Висок ниво постојања стреса, нервозе и
неуротичности

Лакоћа живљења, мање стреса и нервозе

Мања брига о здрављу и општем
животном благостању

Активно вођење рачуна о здрављу и
општем животном благостању

Потреба за структуром и правилима

Прихватање потенцијалног хаоса и
неизвесности без претходних припрема

Наставници/професори морају имати
одговоре на сва питања

Наставницима/професорима је дозвољено
да кажу „не знам”

Останак на истом радном месту чак и у
случају потпуног незадовољства

Промена посла не доживљава се као
проблем

Емоционална потреба за постојањем
правила

Правила се не морају обавезно прихватати

У политичкој сфери друштва грађани се
доживљавају као потпуно
некомпетентни у односу на ауторитете

У политичкој сфери друштва грађани се
третирају као компетентни, што им
ауторитети и показују

Табела 2 – Индекс избегавања ризика и неизвесности; Извор:
Hofstede, G., Hofstede, G. J. and Minkov, M. (2010) Cultures and
Organizations: Software of the Mind (Rev. 3rd ed.), New York:
McGraw-Hill.
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Постојање индивидуализма са једне, а колективизма са дру
ге стране, означава ниво у коме људи себе виде као индиву
дуе или пак припаднике одређених група. У индивидуали
стичким културама сваки појединац води рачуна о себи и
о члановима најуже породице. У колективистичким култу
рама појединац по рођењу припада групи са којом је током
читавог живота тесно повезан. Висок ниво индивидуализма
присутан је у готово свим развијеним Западним земљама,
док висок ниво колективизма доминира у мање развијеним
земљама Европе, а посебно на подручју њеног источног де
ла. Јапан се налази у средини ова два пола.
Индивидуализам

Колективизам

Свако води рачуна искључиво о себи
и својој ужој породици

Људи се рађају и живе у проширеним
породицама

„ЈА” логика

„Ми” логика

Тежња ка приватности

Потреба за припадањем

На људе се гледа као на индивидуе

Људи се посматрају сходно групи којој
припадају

Непоштовање норми води стварању
осећаја кривице

Непоштовање норми води стварању осећаја
срамоте

Особа одлуке доноси самостално

Одлуке се доносе у консултацији са осталим
члановима породице и пријатеља

Инсистира се на личном идентитету

Истицање личног идентитета сматра се
непримереним

Сврха едукације јесте научити како се
учи

Сврха едукације је припрема за рад

Задаци су важнији од односа

Односи су важнији од задатака

Табела 3 – Индивидуализам наспрам колективизма; Извор:
Hofstede, G., Hofstede, G. J. and Minkov, M. (2010) Cultures and
Organizations: Software of the Mind (Rev. 3rd ed.),
New York: McGraw-Hill.

Културолошка димензија мушких и женских култура ре
флектује се у прихваћеним доминантним вредностима на
нивоу друштва у целини. У мушким културама доминант
не вредности су достигнућа и успех, а у женским квалитет
живота и брига о другима. Компаративно посматрајући ове
културе очигледна је тенденција ка поларизацији – велико и
брзо је пожељно и прихватљиво у мушком друштву, док се
у женском много више фаворизује мало и умерено. Главне
карактеристике мушких култура су оријентација ка постиг
нутим резултатима, победи и успесима. Са друге стране, у
женским културама основна вредност је умереност. Високо
се вреднује квалитет живота као и односи са другим људи
ма. Индекс мушких вредности висок је у Јапану, земљама
немачког говорног подручја, у неким Латинским земљама,
нпр. Италији и Мексику. Индекс је нешто нижи у западним
земљама које припадају енглеском говорном подручју, док
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је изузетно низак у нордијским земљама и неким латин
ским и азијским земљама као што су Француска, Шпанија,
Португалија, Чиле, Кореја и Тајланд.
Женски принцип

Мушки принцип

Минимална социјална и емоционалана
разлика између мушкараца и жена

Разлика између полова изузетно је
наглашена

Како жене тако и мушкарци треба да се
понашају умерено и заштитнички

Мушкарци треба да буду амбициозни
и борбени а жене асертивне

Постојање баланса на линији посаопородица

Послу се даје првенство у односу на
породицу

Слабији појединци се штите и симпатишу

Дивљење јачима

Испољавање емоција, посебно у виду плача, Мушкарци не плачу а жене се не туку
сматра се нормалним за оба пола
Мајке одлучују колико ће деце имати

Очеви одлучују о величини породице

Много жена налази се на политичким
позицијама

Политичке позиције су више за
мушкарце

Религија је усмерена ка људима

Религија је усмерена ка боговима

Табела 4 – Мушка наспрам женске културе; Извор: Hofstede, G.,
Hofstede, G. J. and Minkov, M. (2010) Cultures and Organizations:
Software of the Mind (Rev. 3rd ed.), New York: McGraw-Hill.

Краткорочна оријентација

Дугорочна оријентација

Најважније ствари у животу већ су се
десиле или се управо дешавају

Најважније ствари десиће се у неком
будућем периоду

Инсистирање на стабилној личности –
добра особа увек је иста

Добра особа прилагођава се различитим
условима

Универзална веровања о томе шта је добро Појам о добром и лошем мења се
а шта лоше
сходно ситуацији
Држање до традиције

Традиција се мења под утицајем
променљивих околности

Грађани треба да се поносе својом земљом Грађани уче о другим земљама и
културама
Успех или неуспех у образовању често се
приписује фактору среће

Успех или неуспех у образовању
приписује се уложеном труду

Спор економски раст сиромашних земаља

Убрзан економски раст до постизања
просперитета

Табела 5 – Краткорочна наспрам дугорочне оријентације у време
ну; Извор: Hofstede, G., Hofstede, G. J. and Minkov, M. (2010)
Cultures and Organizations: Software of the Mind
(Rev. 3rd ed.), New York: McGraw-Hill.

Последња димензија, краткорочна наспрам дугорочне
оријентације у времену указује у ком опсегу је друштво
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окренуто ка садашњем времену и догађајима, или пак ка
будућности. Припадници култура чија је оријентација ду
горочна преферирају постављање и остваривање дугороч
них циљева. Земље које су дугорочно оријентисане налазе
се на подручју источне и централне Европе. Краткорочно
оријентисаним припадају Америка, Африка, Аустралија и
муслиманске земље.
Захваљујући све већем броју истраживања у претходних пар
деценија, данас постоји већ широк опсег сазнања о томе
на који начин културолошке вредности утичу на понашање
како самих организација, тако и запослених4.

Распон моћи у организационом контексту
Када је у питању димензија распона моћи, треба нагласити
да њен концепт првобитно потиче од холандског социјал
ног психолога Мулдера. Посматрајући одређене феномене
аутор је закључио је да је моћ потенцијал да се понашање
друге особе директно усмерава, а распон моћи представља
ниво неједнакости између чланова друштва5. Ова димензи
ја даље је разрађена од стране аутора Хофстеда који исти
че да је она мера интерперсоналног утицаја који менаџери
поседују у односу на запослене.
Као што се из наведеног може закључити, очигледно је да се
распон моћи односи на постојање неједнакости између љу
ди у друштву. Узимајући у обзир организациони контекст,
ова димензија указује на постојање супериорнијих и мање
супериорних, односно надређених и подређених. Такође,
веома је важно истаћи да је овакав поредак прихваћен од
обе стране без икаквог противљења. Распон моћи одређује
ниво формалне хијерахије у организацији, начин на који се
доносе одлуке, ниво централизације.
У културама где је распон моћи висок менаџери су патерна
листички настројени, а њихов начин вођења је аутократски.
Запослени им верују, не преиспитују донете одлуке, пови
нују им се и понашају лојално. У оваквом амбијенту мена
џери су више окренути задацима него људима. Посао који
запослени треба да обаве унапред је стриктно одређен па
отуда и не постоји потреба за сталним интеракцијама изме
ђу менаџера и запослених. Дакле, све предиспозиције за по
стојање хијерархијског уређења у потпуности су присутне.
У културама које имају висок распон моћи, па самим тим
4 Khatri, N. (2009) Consequences of Power Distance Orientation in Organiza
tions, Vision, 13(1).
5 Mulder, M. (1977) The Daily Power Game, Leiden, Netherlands: Martinus
Nijhoff.

329

ГОРДАНА ЂУРЕТИЋ и НЕВЕНА КРАСУЉА
и њиховим организацијама, високо се цене статус, моћ и
престиж6.
Организације у овим културама имају свој посебан поредак
који омогућава да се одлуке доносе и имплементирају ве
ликом брзином. Ево и на који начин. Запослени испољава
ју субмисивност у понашању, а позиција сениора се никада
не доводи у питање. Млађи запослени без резерве поштују
старије. Одлуке се доносе од стране неколицине менаџера
који функционишу на врху организационе пирамиде. Ме
ђутим, недостатак информационог инпута од стране свих
запослених, слабе комуникације и дељење информација на
свим хијерахијским нивоим
 а, чине да донете одлуке често
не поседују потребан квалитет.
Исто тако, доношење одлука само од стране топ менаџмен
та често са собом повлачи и неетичка понашања која најче
шће пролазе неопажено. Разлог је врло јасан – менаџери
немају обавезу да донете одлуке евалуир ају и правдају пред
остатком кадра.
Емпиријске студије указују да је висок индекс распона мо
ћи дубоко укорењен у колективистичким културама. У свом
опсежном истраживању аутор Хофстед веома јасно истиче
да су димензије распона моћи и индивидуализма/колективи
зма у позитивној корелацији – тако колективистичке обично
имају висок распон моћи, а индивидуалистичке низак7.
Многи аутори поред Хофстеда дошли су до истог закључ
ка – колективизам се може повезати са постојањем високог
степена како друштвене тако и организационе хијерахије.8
Међутим, и поред свих лоших конотација које дефинитивно
поседује, висок распон моћи у колективистичким култура
ма не мора увек бити дисфункционалан. У неким земљама
запослени чак и воле директиве које ће им смањити појаву
хаоса и непредвидивости у пословном окружењу.
Тако нпр. у Турској, запослени у већини компанија немају
проблем да послују са „моћнијим” менаџерима. Организа
ција функционише тако што одлуке доноси топ менаџмент
и самим тим на себе преузима пословни ризик. Запослени у
6 Kirkman, B. L., Chen, G., Farh, J. L., Chen, Z. X. and Lowe, K. B. (2009)
Individual power distance orientation and follower reactions to transformati
onal leaders: A cross-level, cross-cultural examination, Academy of Manage
ment Journal, 52, pp. 744-764.
7 Hofstede, G. (1980) Culture’s Consequences: International Differences in
Work-Related Values, Sage Publications, Beverly Hills, CA.
8

Bond, M. H. (1996) Chinese Values, in: Bond, M. H. (ed.) The Handbook of
Chinese Psychology, Oxford University Press, Hong Kong.
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тој ситуацији не морају да брину о исходу одлуке и не преу
зимају одговорност за њен исход. Менаџери на рационалан
начин убеђују запослене да је одлука коју треба да донесу
потпуно исправна и адекватна, служећи се чињеницама и
здравом логиком као потпором. „Верујте ми да исправно”
постаје мото одлучивања. Када је реч о социјалној разме
ни, менаџери се према запосленима понашају потпуно бе
неволентно, пријатељски, обећавајући заузврат награде и
услуге9.
Аутор Тарас и сарадници извршили су истраживање чији
закључци представљају изузетно квалитетну слику реално
сти и пословне праксе у културама где је наведени индекс
висок10.
Уколико се у обзир узме опште животно благостање посто
ји неколико теоријских разлога услед којих се унапред мо
же предвидети да висок индекс распона моћи не погодује
његовом расту. Као прво, ту је чињеница да је неједнакост
у овим културама дата категорија и као таква прожима све
сфере друштва. Затим, уколико се разматра социјални ниво
друштва, односно сама категорија социјалног прогреса, ви
сок индекс распона моћи приморава појединце да се држе
ригидних, често већ превазиђених норми и улога, а све у
циљу одржавања status quo-a. На овај начин било који об
лик социјалног прогреса бива знатно отежан, некада чак и
немогућ. Када се ради о организационом нивоу, конкретно
задовољству послом, запослени у овим културама често се
изајашњавају као пословно задовољни. По мишљену не ма
лог броја аутора, они за другачији поредак и не знају, а услед
недостатака различитих искустава (конкретно везаних за
пословну аутономију) нису у стању да донесу другачији
закључак11.
Висок индекс распона моћи условљава и специфичан на
чин изражавања емоција. Појединци који имају моћ много
чешће исказују своје емоције док они који је не поседују
емоције задржавају за себе. Аутор Мондилон наводи да емо
ције поноса, љутње и беса показују моћне особе, док страх,
9 Pasa, S. F. (2000) Leadership Influence in a High Power Distance and Col
lectivist Culture, Leadership & Organization Development Journal, 21(b),
pp. 414-426.
10 Taras, V., Kirkman, B. L. and Steel, P. (2010) Examining the impact of Cul
ture’s Consequences: A three-decade, multilevel, meta-analytic review of
Hofstede’s cultural value dimensions, Journal of Applied Psychology, 95,
pp. 405-439.
11 Huang, X. and Van de Vliert, E. (2003) Where intrinsic job satisfaction fails
to work: National moderators of intrinsic motivation, Journal of Organizati
onal Behavior, 24, pp. 159-179.
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нервозу и тугу показују они који нису моћни12. Дакле, мена
џерски кадар има „право” на исказивање негативних емоци
ја док се од запослених очекује да показују само позитивне.
Занимљив закључак односи се и на систем праведности у
организацији. Истраживања су показала да су нефер и не
праведне праксе много присутније у културама где је индекс
распона моћи висок. Разлог је сасвим јасан и односи се на
чињеницу да се моралност поступака ауторитативних осо
ба ретко преиспитује. Такође, мање моћни појединци, са
живљени са духом неједнакости, много лакше прихватају и
генерално бивају мање изненађени и погођени различитим
нефер праксама13.
Аутор Бандура је још пре много деценија написао своју
теорију о социјалној размени. Иако већ старог датума она
се и даље чини веома валидном – у друштвима са високим
распоном моћи подређени своје шефове гледају као узор и
често их опонашају. Тако се ово понашање заправо учи и
потом преноси са генерације на генерацију запослених14.
Чињеница која може бити од велике користи у проучавању
крос културног организационог понашања, а кореспондира
са напред наведеним, указује да димензија високог распо
на моћи, заједно са доминантним колективизмом, није до
бра основа за развој предузетничког духа и предузетништва
уопште15.
Такође, висок индекс распона моћи није добра предиспози
ција ни за развој иновативних пракси људских ресурса. Са
друге стране, а према резултатима истраживања, низак ни
во индекса распона моћи омогућује запосленима да добију
већу пажњу од стране топ менаџера – у оваквим културама
често се организују тренинзи и додатне обуке што запосле
нима развија јачи осећај пословне одговорности и ажур
ности. Исто тако, у оваквом амбијенту лакше се стварају и

12 Mondillon, L., Niedenthal, P. M., Brauer, M., Rohman, A., Dalle, N. and Uc
hida, Y. (2005) Beliefs about power and its relation to emotional experience:
A comparison of Japan, France, Germany, and the United States, Society for
Personality and Social Psychology Bulletin, 31, pp. 1112-1122.
13 Shao, R., Rupp, D. E., Skarlicki, D. P. and Jones, K. S. (2013) Employee
justice across cultures: A meta-analytic review, Journal of Management, 39,
pp. 263-301.
14 Bandura, A. (1971) Social learning theory, New York: General Learning
Press.
15 Khatri, N. (2009) Consequences of power distance orientation in organizati
ons, Vision, 13, pp. 1-9.
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развијају организационе културе у којима се не потенцира
статус већ искључиво знање и здраворазумско расуђивање.16
Многи аутори у савременој литератури постављају пита
ње да ли је висока димензија распона моћи заиста препрека
иновативном, креативном и инвентивном организациом по
нашању. Дебате везане за могућност његовог евентуалног
смањивања вероватно ће трајати још дуго.

Избегавање ризика и неизвесности
у организационом контексту
У пољу менаџмента и организационе психологије одавно се
полемише о утицају индекса избегавања ризика и неизве
сности на велики број аспеката организационог понашња.
Када се ради о социјалном, односно групном нивоу, ниво
поменуте димензијe највише утиче на формирање мена
џерског стила, док се на индивидуалном исти одражава на
радне перформансе и појаву стреса код запослених.
Запослени који живе и раде у културама где је индекс ове
димензије висок често имају негативне ставове према раду
који потичу директно од сталне бриге о сигурности посла.
Овакво стање ствари чини да се налазе под константним
стресом.17
Једну од првих опсежнијих студија извршио је аутор Схане
1993. године (на узорку од 33 земље) и дошао до закључка
да висок ниво димензије заправо кочи иновативност не само
на индивидуалном и организационом нивоу, већ на нивоу
читавог друштва18.
Потом је 1996. године извршена студија у којој су се пореди
ли менаџерски стилови у франсцуским и америчким компа
нијама. По виђењу аутора, висок индекс димензије у Фран
цуској, а низак у Америци, менаџерске стилове учинило је
потпуно различитим. Нпр. у компанијама у Француској за
послени су били под сталним надзором менаџера, а особље
које је за организацију радило дуг период времена ретко се
отпуштало. Они су били неки вид камена темељца органи
зације. Ситуација у Америци била је другачија – посао се
16 Chin, S. C. and Pun, K. F. (2002) A Proposed Framework for Implemen
ting TQM in Chinese Organizations”, The International Journal of Quality
& Reliability Management, 19(2/3), pp. 272-294.
17 Debus, M. E., König, C. J., Probst, T. M. and Kleinmann, M. (2012) Catch
me if I fall! Enacted uncertainty avoidance and the social safety net as co
untry-level moderators in the job insecurity job attitudes link, Journal of
Applied Psychology, 97(3), 690-698. doi:10.1037/a0027832
18 Shane, S. (1993) Cultural influences on national rates of innovation, Journal
of Business Venturing, 8(1), pp. 59-73.
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добијао и задржавао по заслузи, а веза између менаџера и
запослених била је знатно непосреднија19.
Много година касније дошло је и до појаве нових, за нијансу
другачијих закључака. У том контексту занимљиво је изне
ти мишљење аутора Оло-Лопеза и колега који су димензију
тестирали везано за параметре ротације послова, формира
ња тимова, аутономије на послу и комуникације на линији
запослени-менаџмент. Закључци до којих су дошли могли
би се сублимирати на следећи начин: као прво, иако висок
индекс избегавања ризика и неизвесности намеће потребу
за постојањем правила, структуре и стандардизације (уз
које запослени много боље функционишу) то не мора иза
звати страх од нових ствари и неизвесност које оне са собом
носе; уз адекватну организациону структуру и подршку од
стране менаџмента запослени ће бити вољни да усвоје нове
пословне праксе; запослени неће бити у бојазни да примене
иновативне праксе уколико пре тога имају могућност да се
консултују и попричају са менаџерима20.
Аутор Хофстеде довео је у везу постојање високог индек
са избегавања ризика и неизвесности и феномена нервозе и
стреса код запослених. Како аутор пише у својим књигама
и чланцима, а по закључцима опсежног Ај-би-ем истражи
вања, људи у овим културама осећају се нелагодно у ситу
ацијама које су им нове, непознате, чуде их и разликују се
од свакодневних пракси. Они преферирају да како у животу,
тако и раду, поседују структуру које ће се држати. Сходно
томе, сваки залазак у ново и непознато у њима изазива осе
ћај забринутости и нелагоде. Аутор је своје тврдње доказао
на примерима земаља из узорка Ај-би-ем студије21.
Хофстедеова тврдња доказана је и од стране многих других
аутора. Према резултатима истраживања из 2005.године,
запослени у Латинској култури висок ниво стреса дожи
вљавају услед недостатка јасних структуралних правила и
недовољне социјалне подршке22.

19 Gouttefarde, C. (1996) American values in the French workplace, Business
Horizons, 39(2), p. 60.
20 Ollo-López, A., Bayo-Moriones, A. and Larraza-Kintana, M. (2011) The im
pact of country-level factors on the use of new work practices, Journal of
World Business, 46(3), pp. 394-403. doi:10.1016/j.jwb.2010.07.010
21 Hofstede, G. (2001) Culture’s consequences: Comparing values, behaviors,
institutions, and organizations across nations (2nd Ed.), Thousand Oaks,
CA: Sage
22 Rodriguez-Calcagno, M. (2005) Job stress among hispanic professionals, Hi
spanic Journal of Behavioral Sciences, 27(4), pp. 504-516.
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Наравно, постоје ситуације у којима се стрес изазван не
предвидивошћу може амортизовати. Конкретно, у том слу
чају и саме организационе културе формирају се на начин да
запослени увек имају процедуре и правила којих ће се током
рада држати. Тако долази до поклапања вредности органи
зационе културе компаније и вредности до којих запослени
држе.
Избегавање ризика и неизвесности утиче и на пословне пер
формансе. Низак ниво димензије чак се директно може по
везати са њиховим високим нивоом. Решени страха од новог
и непознатог, запослени ће нове информације процесуир ати
много ефикасније.
Исто тако, и претходно продискутован стрес код запослених
у овим културама утиче на остваривање задовољавајућих
пословних перформанси. Он утиче на смањивање пажње,
фокуса и смањује радну меморију.
Посебну пажњу треба посветити директној, јакој вези изме
ђу димензије избегавања ризика и неизвесности и развоја
предузетништва. Предузетништво, које је само по себи врло
комплексан феномен, има изузетно јак утицај на економски
развој друштва23. Сходно томе, потребно је истаћи да је још
у прошлом веку утврђено да је развој предузетништва, и
уопште предузетничког духа код људи, уско повезан са кул
туролошком димензијом избегавања ризика и неизвесно
сти. Као што је већ поменуто, у земљама где је индекс ове
димензије висок, непредвидивост будућих догађаја сматра
се готово фрустрирајућом појавом, а суочавање са непозна
тим идејама, различитим типовима људи и несвакидашњим
животним стиловима није пожељна пракса. Конфликти се
избегавају и тежи се постизању стабилности како би се ели
минисао и најмањи степен ризика. У овим земљама правни
системи уређени су на такав начин да је готово сваку поја
ву могуће подвргнути контроли. У организацијама постоје
веома јасне структуре а послови су описани до детаља24.
По тврдњама многих аутора, висок индекс избегавања ризи
ка и неизвесности налази се у негативној корелацији са раз
војем предузетништва. Обзиром да је ова културолошка ди
мензија директно везана за став о поседовању осећаја кон
троле, потпуно је за очекивати да становници земаља у ко
јима је избегавање ризика и неизвесности на високом нивоу
неће ентузијастично започињати предузетничке послове
23 O’Gorman, C. and Fitzsimons, P. (2007) Entrepreneurial Activity in Ireland:
Evidence from the Global Entrepreneurship Monitor, pp. 29-50.
24 Wennekers, S. et. al. (2005) Nascent Entrepreneurship and the Level of
Economic Development, Small Business Economics, 24, pp. 293–309.
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који су сами по себи изузетно ризични и неизвесни. Они ће
се увек пре определити да преузму посао који је већ запо
чет или разрађен25. Генерално, предузетнишво је синоним
непредвидивости, а како аутор Венкер и сарадници наводе,
уколико не би било оних који су вољни да зађу у неизвесно,
предузетништва не би ни било.26
У земљама у којима је индекс избегавања ризика и неизве
сности низак људи сами траже шансе на динамичном тржи
шту, свесно прихватајући енормне ризике. Способност коју
током овог посла развијају јесте управо на који начин да се
најадекватније „изборе” са неизвесношћу. Чињеница која се
никако не сме игнорисати јесте да се управо у сфери пред
узетничког бизниса развија велики број иновација од којих
приходује читава национална економија.27

Димензије распона моћи и избегавања ризика и
неизвесности у Србији – како се одражавају на
националну економију и пословање
У наредном делу текста аутори ће продискутовати на који
начин се високи индекси распона моћи и избегавања ризи
ка и неизвесности одражавају на пословање, и уопште чи
таву националну економију Србије. Посебно интересовање
проистиче из идеје да их процеси транзиције и привати
зације још више наглашавају. Подаци које аутори користе
секундарне су природе.

Распон Избегавање Индивидуализам Мушке Оријентација
моћи ризика и
вредности у времену
неизвесности
Бивша
Југославија

76

88

27

21

Србија

86

92

25

43

У време
мерења још
није
установљена
52

Табела 6 – Културолошке разлике у Србији и бившој Југославији;
Извор: https://www.hofstede-insights.com/country/serbia/
25 Frijns, B., Gilbert, A., Lehnert, T. and Tourani-Rad, A. (2013) Uncertainty
Avoidance, Risk Tolerance and Corporate Takeover Decisions, Journal of
Banking & Finance, 37, pp. 2457–2471.
26 Wennekers, S. et. al. (2005) Nascent Entrepreneurship and the Level of Eco
nomic Development, Small Business Economics, 24, pp. 293–309.
27 Pendiuc, T. and Lis, E. C. (2013) Analysis of Entrepreneurship in Romania
Comparative With The EU Countries – 27, Problems of Management in the
21st Century, 8, pp. 81-93.
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Као што се из табеле може видети индекси се налазе на врло
високом нивоу и чак показују тенденцију раста у односу на
ниво који су имали у бившој Југославији. Сходно томе, по
требно је сагледати опште околности које су утицале да се
национална култура Србије обликује на овакав начин.
Као прво, треба имати у виду да се српска национална кул
тура формирала под утицајем богате историје и великог бро
ја одбрамбених ратова током којих је и дошло до стварања
колективистичких вредности. Такође, као што аутор Хофсед
наводи, висок ниво димензије избегавања ризика и неизве
сности потиче од дугих периода ратовања па није зачуђују
ће што је њен индекс у Србији чак и порастао у односу на
исти у бившој Југославији.
Исто тако, Србија је култура у којој је традиција изузетно
важна. По мишљењу аутора Мојића разлог лежи у дугом
периоду руралног начина живота али и социјалистичком
уређењу које промовише колективизам и солидарност28.
Становници Србије одавно познају либералне вредности.
Југословенски социјализам, још од 50-тих година прошлог
века, грађен је на темељима квази-либерализма, у коме је
земља била отворена према западњачким утицајима, а по
себно у домену културе. Премда су републике бивше Југо
славије имале централистичко планско уређење, југосло
венски социјализам био је врло специфичан с обзиром на
постојање радничког самоуправљања и још понеких елеме
ната слободног тржишта који су у то време били уведени од
стране државе.
Генерално, у периоду од 60-80-тих година прошлог века Ју
гославија је била једна од најразвијенијих земаља, не само у
региону већ и шире. На снази је био самоуправљачки начин
функционисања који није поседовао карактеристике чисте
планско централистичке економије, а са друге стране није
био ни тржишна економија.
Међутим, када је током распада бивше Југославије дошло
до притиска на политичку елиту, учествовање у доноше
њу одлука радницима је било одузето и самоуправљање је
почело да одумире29.
Данас је у Србији заступљен тзв. „политички капитали
зам”. Он се базира на економски ирационалном, углавном
28 Mojić, D. (2003) The influence of national culture on organizational sub
cultures and leadership styles in Serbian enterprises: an empirical analysis,
Sociologija, 45(4), рр. 317–346; doi: https://doi.org/10.2298/SOC0304317M
29 Kuljić, T. (2003) Yugoslaviaʼs Workers Self-Management. EIPCP multilin
gual webjournal; (http://www.republicart.net 1).
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политички креираном монополу, а у Србији се јавља после
распада социјалистичког режима и СФРЈ-а. Рат и санкције
уведене од стране УН били су одлични изговори за приме
ну различитих манипулација које су, по речима ауторитета,
користиле заштити националних интереса. Наравно, исти
су ово стање вакуума покушавали да одрже што дуже ка
ко би заштитли сопствене економске и политичке интере
се. Оваква ситуација представља одличну подлогу за јачање
димензија како распона моћи, тако и избегавања ризика и
неизвесности30.
Када је у питању пословна пракса, односно аспекти орга
низационог понашања, висок индекс распона моћи у срп
ској националној култури погодује развоју аутократског ме
наџерског стила. Генерално, цео амбијент кризе погодовао
је стварању аутократско-традиционалистички настројеног
менталитета, који иначе води порекло још од традиционал
не патријархалне културе.31
Понашање менаџера у Србији представља врло добар при
мер овакве оријентације, што је својим истраживањем до
казао и аутор Мојић32. Истраживање је извршио 2000-те
године, тачно у време краја владавине председника Мило
шевића, на узорку од 14 предузећа у Београду и Војводини.
У раду је поставио неколико хипотеза али као најважније
за сврхе овог рада јесу хипотезе о претпостављеном ауто
ритативном стилу понашања менаџера, са једне стране, и
општем ставу запослених са каквим менаџерима би волели
да сарађују. Понашање менаџера у свим анкетираним пред
узећима процењено је као аутократско, што и није зачуђују
ће с обзиром на изузетно високе димензије индекса распона
моћи, колективизма и избегавања ризика и неизвесности на
нивоу читавог друштва.
Конкретно, запослени су понашање својих менаџера у нај
вишим процентима рангирали као беневолентно, аутократ
ско и експлоратативно аутократско, док је знатно мањи про
ценат запослених понашање описао као партиципативно и/
или консултативно33.

30 Arandarenko, M. (2000) Ekonomska stvarnost Srbije (Serbian Economic
Reality), in: M. Lazić (еd.), Račji hod (Crabs Walk), Beograd: Filip Višnjić.
31 Rot, N. i Havelka (1973) Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske
omladine, Institut za psihologiju i Institut društvenih nauka, Beograd.
32 Mojić, D. (2003) The influence of national culture on organizational sub
cultures and leadership styles in Serbian enterprises: an empirical analysis,
Sociologija 45(4), pp. 317–346; doi: https://doi.org/10.2298/SOC0304317M;
Исто.
33 Исто.
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Са друге стране, запослени су се у већини изјаснили да би
више волели да сарађују да менаџерима који примењују пар
тиципативни и консултативни стил него аутократски. Међу
тим, у овом случају потребно је поменути да се у узорку ис
питиваних запослених налазио већи број релативно младих
људи (31-40 година и 41-50 година) па овакви одговори нису
неочекивани34.
До сличних закључака дошли су и други српски органи
зациони стручњаци. Аутор Јанићијевић истиче да сходно
високој дистанци распона моћи која карактерише српску
националну културу аутократско понашање менаџера није
неочекивана пракса35.
Још једно од спорних питања у Србији јесте питање могућ
ности, и уопште сигурности запослења. Како млади људи
који тек траже посао, тако и стално запослени, изјашњавају
се да живе у сталном страху од добијања отказа. Стање оп
ште несигурности на тржишту радне снаге доводи до ства
рања осећаја високе дозе анксиозности и стреса што надаље
утиче на ојачавање већ високог индекса избегавања ризика
и неизвесности. У овом случају ради се о бојазни о елемен
тарној економској сигурности.
Конкретно, када је реч о младим људима који покушавају да
зараде новац а још нису завршили формално образовање,
перспективе су врло незавидне. Транзиционе промене, које
су саме по себи већ довеле до високе стопе опште незапо
слености, овом сегменту становништва оставиле су мини
мум избора. Највећи број шанси за запослење за сада могу
да нађу углавном у сфери неформалне економије што под
разумева рад без уговора36. До овакве ситуације довело је
лоше стање привреде у целини али и закаснело реструктуи
рање јавних предузећа37.
Када се узме у обзир део популације који је већ запослен
опет се отвара спорно питање чије решавање траје већ дужи
период времена, али очигледно без већег успеха. Као прво,
34 Исто.
35 Janićijević, N. (1998) Uticaj nacionalne kulture na organizaciju i poslova
nje jugoslovenskih preduzeća (Influence of National Culture on Organiza
tion and Functioning of Yugoslav Enterprises), Poslovna politika (Business
Policy), Vol. XXVII, October, pp. 36-44.
36 Mušikić, S., Mitrović, S. i Marčetić, S. (2017) Neformalna zaposlenost mla
dih u Srbiji – stanje i trendovi, Ekonomija – teorija i praksa, Godina X, broj
4 str. 67–77.
37 Krstić, G. (2012) Labour Force Flows and Informal Economy in Serbia.
International Conference From Global Crisis to Economic Growth. Which
Way to Take?, The Faculty of Economics, University of Belgrade, September
2012.
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запослени у Србији после завршеног формалног образо
вања немају довољно знања и вештина како би били ком
пететни у глобалном дигитализованом окружењу38. У том
смислу вештине запослених у Србији налазе се знатно ис
под ЕУ просека. Међутим ово није једини проблем. Према
резултатима прегледа EWCS (European Working Conditions
Surveys) велики број запослених живи у сталном страху да
ће у наредних шест месеци изгубити посао (23% становни
штва). Према резултатима истог прегледа, само 28% запо
слених у Србији се изјаснило да би после давања отказа на
послу који тренутно ради било у стању да у краћем перио
ду нађе сличан посао који би био исто плаћен. Свему наве
деном треба додати и то да готово четвртина запослених у
Србији ради привремене послове39.
Компаније у Србији, према расположивим секундарним по
дацима, и даље троше мале суме новца на додатно образо
вање и едукацију запослених. Генерално, буџети намењени
овим сврхама и даље су на веома ниском нивоу и варирају по
категоријама запослених. Планирање каријере и програми
за њен даљи формални развој нису још увек део сталне по
словне праксе. Исто се односи и на програме за руковођење
културолошки диверзификовановом радном снагом40.
Такође, одлуке о компензацији запослених и даље су цен
трализоване, а модерне технике као што су учешће у профи
ту или акцијама тек су у иницијалној фази примене. Бене
фиције и стимулације много чешће добијају менаџери него
запослени на осталим нивоима у организацији. Генерал
но, бенефиције су ограничене законом и односе на основ
не категорије као што су боловање, породљиско одсуство и
слично41.
Потенцијал за даљи развој Србије дефинитивно се нала
зи у сфери развоја агрокултурне производње. Србија има
бројне предности, почев од великих површина високо об
радиве плодне земље, погодне климе, добре флоре и фауне.
Међутим, конкурентност овог сектора за сада се базира ис
кључиво на ниској цени радне снаге42. Како би се ситуација
38 Leković B. and Šušnjar Š. G. (2009) Performance based pay in human
resources development, Strategic Management, 14 (3), pp. 1-14.
39 Jandrić, M. i Molnar, D. (2018) Ekonomika preduzeća, Serbian Association
of Economists, Journal of Business Economics and Management, Savez
ekonomista Srbije, str. 213-225.
40 Leković, B. and Šušnjar, Š. G. (2009) Performance based pay in human
resources development, Strategic Management, 14 (3), pp. 1-14.
41 Исто.
42 Aničić, J., Vukotić, J. i Maksimović, G. (2017) The possibilities and limitati
ons of entrepreneurship development in agriculture in Serbia, Economics of
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побољшала потребно је покренути иницијативу за развој
предузетничке делатности у оквиру српског агрокултурног
сектора. Када би се од истог приходовало пуним капаците
том, Србија би могла доста да заради од увоза, а економска
ситуација људи који се баве овом делатношћу знатно би се
поправила.
Међутим, иако се о покретању предузетнишва у пољопри
вреди већ дуго афирмативно говори пракса то не потврђу
је. У поређењу са другим земљама у транзицији Србија се
налази на веома ниском нивоу. Ова појава велики број ста
новништва које не живи у граду оставља без потенцијалног
запослења43.
Нажалост, развој предузетничке делатности у Србији (не са
мо у агро сектору већ и осталим) наилази на велики број
препрека. Према подацима Уније послодаваца из 2012. го
дине44 проблеми су многобројни – неповољни извори фи
нансирања, високи фискални трошкови, компликоване ад
министративне процедуре, корупција, недостатак едукова
них менаџера који познају предузетничко пословање, лоша
куповна моћ становништва Србије, недовољна подршка од
стране државе.
Уопште, када се ради о развоју предузетништва, Србија на
лази у најнеповољнијој ситуацији у односу на многе околне
земље – Словенију, Мађарску, Румунију, Бугарску, Хрват
ску. Лошије резултате бележе само Албанија и Босна и Хер
цеговина. Овакво стање може се приписати општој лошој
предузетничкој клими, изузетно спорим опоравком еконо
мије, али и недовољном подршком државе за развој пред
узетничке активности45.

Закључак
Циљ овог рада био је да укаже да димензије националних
култура утичу на формирање организационе културе па са
мим тим и различитих аспеката организационог понашања.
Посебна пажња посвећена је ситуацији у Србији, одно
сно начину на који висок ниво димензија распона моћи
Agriculture 1/2017, UDC: 334.7:338.432(497.11).
43 Исто.
44 Jandrić, M. i Molnar, D. (2018) Ekonomika preduzeća, Serbian Association
of Economists, Journal of Business Economics and Management, Savez
ekonomista Srbije, str. 213-225.
45 Aničić, J., Vukotić, J. i Maksimović, G. (2017) The possibilities and limitati
ons of entrepreneurship development in agriculture in Serbia, Economics of
Agriculture 1/2017, UDC: 334.7:338.432(497.11).
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и избегавања ризика и неизвесности утичу на послова
ње у организацијама. Из текста се може извући неколико
закључака.
Као прво, од запослених у Србији не може се очекивати да
буду задовољни послом уколико стално живе у бојазни да
ће исти изгубити и то уз веома лоше перспективе налажења
новог. Опште животно благостање у оваквој констелацији
не постоји па тако ни послодавци не могу рачунати да ће
заузврат добити максимум радних перформанси. Уколико се
томе дода и низак ниво улагања у додатну едукацију, као и
лош програм бенефицирања, може се рачунати да ће димен
зија избегавања ризика и неизвесноти заправо постајати све
јача.
Такође, поред свеприсутне дугогодишње праксе аутократ
ског менаџерског стила, запосленима је одузето право да у
правом смислу те речи учествују у доношењу одлука које
су од значаја за пословање организације. Када аутономија
на раду изостане долази и до пада креативности и стварања
климе у којој ће запослени по инерцији обављати послове
не држећи се правила датих од стране ауторитета у органи
зацији. На овај начин, можда чак и несвесно, они ће јачати
димензију распона моћи и подржавати постојећи поредак у
организацији.
Када је у питању предузетничка делатност, може се закљу
чити да у Србији за сада нису превазиђене многе потешко
ће. Уколико се пође од теоријских претпоставки које наводе
да је висок индекс избегавања ризика и неизвесности непо
годно тло за развој предузетништва, Србија већ нема добре
перспективе. Међутим у овој ситуацији постоје и реални,
отежавајући фактори који дуги низ година остају полуре
шени. Тако се развој предузетништва у Србији налази на
изузетно ниском нивоу.
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DIMENSIONS OF NATIONAL CULTURES AND
ORGANISATIONAL BEHAVIOUR
Abstract
The main goal of this paper is to point out that the dimensions of national
cultures have a huge impact on different aspects of organisational
behaviour. The main support in the work is Hofstede’s five-dimensional
cultural model. The authors pay special attention to the dimensions of
power distance and uncertainty avoidance. When both of indexes are
high at the level of national culture, organizational climate will have
some special features such as high hierarchical pyramids, centralised
decision making, and autocratic behaviour of managers, negative
attitudes towards work, stress and lack of entrepreneurial behaviour.
Also, special interest in this topic results from the fact that both of these
dimensions in Serbia are very high.
Key words: national culture, organizational behaviour, employee,
manager, autocracy
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ДРУШТВЕНА ИСТОРИЈА 
РАЗВОЈА СПОРТА
ОД ПЕЋИНЕ ДО 
ВИШЕМИЛИОНСКОГ 
АУДИТОРИЈУМА
Сажетак: Спортска такмичења представљају врхунски вид заба
ве и популарне активности које су део свакодневице свих нас, било
да смо посматрачи или директни учесници. Стога је уједно реч
и о једној од профитабилнијих индустрија, која многима доноси
огромну зараду и популарност. Самим тим, друштвени контекст
данашње улоге спорта важна је тема, као и историјат догађаја
и промена које су резултирале таквом позицијом и утицајем које
спорт има на савремено друштво али и обрнуто. Овај текст сто
га за предмет анализе има шири хоризонт дешавања која су во
дила месту које спорт данас заузима у друштву. С том намером,
уједно се указује на интерактивност која од почетка влада на ре
лацији спорт-друштво, а чија кулминација је видљива у спекта
куларистичким обрисима актуелних спортских збивања. На тај
начин, желе се нагласити примарне функције спортских приредби,
али истовремено скренути пажња и на оне секундарно видљиве
елементе, који су данас неретко у примарном фокусу, услед новца
и глобалне пажње који прате спорт и спортисте.
Кључне речи: спортска такмичења, спортски спектакл, масовна
култура, савремено друштво, олимпијске игре, забава
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Његово величанство спорт:
настанак и дефиниција, функција и улога1
Метафора „Хлеба и игара” (лат. Panem et circenses, што за
право значи хлеба и циркуса) често прати дискусије о савре
меном спорту, као својеврсном спектаклу, па се стога свако
дневно може чути у најразличитијим врстама разговора – од
оних који се воде уз кафу па до жестоких академских рас
права. Она се најчешће употребљава кад се жели описати
покушај да се људи „заведу”, тако што се привидно задово
љавају њихови краткорочни интереси и потребе, на уштрб
оних суштинских, а све с циљем скретања пажње с важни
јих егзистенцијалних проблема. Данас се често користи и за
критику масовних медија који све мање служе јавности, а
све више се воде профитом, инсистирајући на тривијалним
темама као што је живот „славних” личности и ријалити
програми (очигледна карактеристика односа који данас вла
да и на релацији спорт-медији-друштво), а на уштрб пра
ћења важних друштвених тема. Овај израз-метафора, при
мера ради, према најопштијем објашњењу с „Википедије”,
корене има у „песми римског песника Јувенала с почетка
2. века који се у њој жали на апатију грађана Рима, јер су
због бесплатног хлеба и интересовања за спектакле у орга
низацији државе, изгубили интерес за бригу о јавним ства
рима и препустили је власти”.2 Данас је та метафора при
сутна више него икада, али не само због жеље да се мани
пулише масама, већ и услед тешко објашњиве привлачности
такмичења које прате милијарде људи.
„Лопта не стиже тамо где је очекујеш и то сазнање ми је
пуно користило у животу...”, говорио је Албер Ками (Albert
Camus), у младости, иначе, талентовани голман алжирског
универзитетског тима „Расинг”. Многи сматрају да га је са
мо слабо здравље спречило да се сасвим посвети спорту,
присиљавајући га да се усмери ка литератури и филозофији.
Фудбал је за њега представљао и кључ за „читање” понаша
ња појединца и друштва. Упркос сукобима који су обележи
ли њихов однос, Жан-Пол Сартр (Jean-Paul Charles Aymard
Sartre) се у томе слагао с Камијем, говорећи да је „фудбал ме
тафора живота”, док га је италијански колега-филозоф Сер
ђо Ђивоне (Sergio Givone), пак, исправљао сматрајући да је
1 Овај текст представља иновирану верзију дела мастер рада Спорт као
феномен савремене културе, који је исти аутор одбранио на Факултету
политичких наука УБ (ментор проф. др Јелена Ђорђевић).
2 Према тексту са веб-сајта „Википедија”. Доступно на https://sr.wikipe
dia.org/sr-el/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%B8
_%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0; Посећено 1. 10. 2010,
па 10. 9. 2019.

347

СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ
„живот заправо метафора фудбала”. Отуд можда и она фраза
коју пречесто користе спортски коментатори, истичући да је
„фудбал најважнија споредна ствар на свету”. Пјер Паоло
Пазолини (ит. Pier Paolo Pasolini), који се аматерски такође
бавио фудбалом, једном је упитан шта би био да се није ба
вио писањем и филмом, а одговорио је − фудбалер. „Фудбал
је спектакл који је заменио театар”, истицао је он3. Овај кра
так осврт, фокусиран на феномен популарности само јед
ног од најкомерцијалнијих спортова данашњице (фудбал),
уједно довољно наговештава и о инкорпорираности спорта
у шири друштвени контекст.
Према појединим теоријама, спорт је настао захваљујући
нагону који нас подстиче на игру. Ако, пак, прихватимо да
тај нагон имају и друга бића, онда је логичан закључак онај
до којег је дошао и Јохан Хуизинга (ен. Johan Huizinga), а
то је да бисмо, следећи такве теорије, дошли и до закључ
ка да је „спорт настао и пре самих људи”4. Други сматрају
да иза феномена спорта стоји и практичнији циљ: „нагон за
борбом да би се опстало у датим околностима, па отуда и ве
ровање да је први спорт био бацање копља чијим упражња
вањем се стицала и ловачка вештина и борбена готовост”5.
Неке теорије спорт повезују и с радом, па, сходно маркси
стичким објашњењима, тврде да је он (као категорија рада)
то што човека разликује од животиња. Корени спорта запра
во леже у свим овим објашњењима, али су и више од тога.
Истина је заправо да све теорије прате и мањак података о
праисторијским облицима живота, уз очигледан дисконти
нуитет који постоји између спорта данас и тих првих обли
ка, па су и оне, самим тим, неутемељене довољно. Поједини
теоретичари, попут Питера Мекалистера (Peter McAllister),
сматрају да је праисторијски човек био већи атлета од оних
данас. У делу Manthropology, анализирајући отиске стопала
аустралијских Абориџина од пре 20.000 година, он закљу
чује да су били бржи, снажнији и спретнији – зато је само
уверен у оцени да је данашњи човек „најгори атлетa који је
икад ходао Земљом.”6

3 Симић, С. (18. 6. 2010) Писци омађијани фудбалом, веб сајт листа „По
литика“. Доступно на http://www.politika.rs/scc/clanak/139022/%D0%9F
%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D
1%92%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D1%8
3%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC; Посећено
12. 8. 2010, па 15. 9. 2019.
4 Huizinga, J. (2001) Homo Ludens, Beograd: Cepter, str. 54.
5 Đulijanoti, R. (2008) Sport – kritička sociologija, Beograd: Clio, str. 162
6 Према тексту: Anthropologist: Prehistoric Man More Athletic Than To
day’s Wimps; Доступно на http://thebsreport.wordpress.com/2009/10/23/
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Данашњи спорт представља сложену област, и те како по
везану са осталим сферама друштва. Већина теоретичара,
пак, сложна је у оцени да су три момента кључна за то ка
ко спорт данас функционише. То су најпре они тренуци кад
су првобитни облици спорта у античкој Грчкој уобличени у
олимпијске игре, први пут одржане 776. године (вероватно).
Потом је то период индустријализације и развој популарно
сти спорта у Енглеској, која се с правом сматра и колевком
модерног спорта и већине популарних спортова данашњи
це (фудбал, рагби, крикет, поло, тенис...). Ова фаза уједно
обухвата и обнову идеје олимпизма, конкретизовану орга
низацијом првих модерних ОИ 1896. у Атини. Последњу
фазу представља период од друге половине 20. века, када
спорт постаје истински озбиљан бизнис и када су готово сва
спортска збивања уоквирена и економским фактором.
Дефиницију спорта данас свакако није лако дати и то је мо
гуће само ако се исправно сагледа контекст културе у којој
се упражњава. Бројна литература често при описивању тог
појма доноси и она прединдустријска схватања. Неке ути
цајне културе, попут Француске, дуго у својим речницима и
нису садржале тај појам, па су касније интересовање и раз
вој популарности спорта резултирале и бројним хаотичним
одређењима овог појма. То, донекле, објашњава и податак
да тамо у прво време гимнастика (физичка култура) није би
ла део образовног система, за разлику од енглеских јавних
школа и немачких гимназија.
Систем физичке културе, пак, чине: „физичко васпитање
ученика, као институционализована делатност чији су коре
ни ванинституционални, затим рекреација грађана, како од
раслих, тако и деце и младих, као њихово слободно опреде
љење које би друштво требало подстицати и материјално по
магати; те најзад, врхунски, такмичарски, репрезентативни
спорт који је израз дубоко личних порива за актуализацијом
личности у шта друштво на различите начине (идеолошке,
материјалне, организацијске) уграђује своје интересе.”7 По
јам физичке културе је, међутим, неретко неоправдано за
постављен, и то махом јер потиче из тзв. руске теоријске
школе, па га зато теоретичари из култура са запада нису
усвојили у адекватној мери из идеолошких разлога.
Познати Бешерелов Народни речник из 1883, под одред
ницом „спорт” доноси ову дефиницију: „енглеска реч која
anthropologist-prehistoric-man-more-athletic-than-todays-wimps/. Посеће
но 12. 1. 2011, па 7. 10. 2019.
7 Матић, М. и Бокан, Б. (2005) Општа теорија физичке културе, Београд:
Факултет спорта и физичког васпитања, стр. 80.
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значи разоноду, игру, а нарочито лов или уживање у лову
и риболову”. Њу прати и коментар да је „реч данас веома у
моди”. Термин „спортиста”, пак, у већини речника, дефини
ше се као „енглеска реч која значи ловац, или онај који воли
лов и риболов”. Уз опис овог појма често се тако и данас мо
гу наћи и именице „рекреација”, „игра”, „играње”, весеље”,
шала” или пак глаголи „играти се”, „веселити се”, „забавља
ти се”, док је уз сам појам спортистечесто стајала именица
„добричина”8. Ричард Ђулијаноти (Richard Djulijanoti) стога
предлаже систематску класификацију, према којој је спорт:
1.

Уређен прописима и правилима понашања, простор
ним и временским оквирима (терени и трајање игре)
и институцијама владе;

2.

Циљно оријентисан: има одређене циљеве, као што
је постизање голова, побеђивање, победе на такмиче
њима и постизања бољег просека, услед чега постоје
победници и губитници;

3.

Такмичарски: побеђују се ривали, обарају се рекорди;

4.

Лудички: јер пружа весела искуства и подстиче
узбуђење;

5.

Смештен у културну средину: при чему објашњења од
1 до 4 непосредно одговарају вредносним системима
и односима моћи унутар друштва домаћина спорт
ског догађаја.9

Ђулијаноти даље даје и исцпрна објашњења такве дефи
ниције,која је стога итекако прецизна и утемељена, па зато
представља и једну од адекватнијих. Свеукупан развој и по
пуларност спорта на глобалном нивоу узроковао је настанак
бројних студија. Анализом феномена спорта се баве готово
сви утицајни теортичари; социолози и филозофи, теорети
чари економије и културолози, теоретичари медија и ко
муниколози. Њихове студије представљају огроман корпус
чији иоле комплетнији преглед би могао бити (и јесте) садр
жај вишетомних енциклопедија посвећених спорту. Кратак
осврт на усмерења појединих теорија можемо, ипак, дати,
а то представља и користан оквир за смештање богате фак
тографије коју носи сваки покушај анализе спорта; његовог
развоја, улоге и популарности.
Данашњи спорт заправо је утемељен „на нормама обу
ке младих, и то пре свега енглеске аристократије, док је
8 Према: Дига, Ж. (2007) Културни живот у Европи, Београд: Клио,
стр. 101.
9 Đulijanoti, R. нав. дело, стр. 7.
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политичка етика спорта одраз доминантне, либерално демо
кратске идеологије Запада”10. Данас спорт несумњиво функ
ционише логиком коју диктирају полуге моћи оличене у
одборима богатих компанија, глобалних медијских мрежа и
сличних центара моћи. Емил Диркем (Émile Durkheim), пак,
истиче функцију спорта у промовисању друштвене кохези
је кроз тзв. квазирелигиозне ритуале. Спорт може друштво
промовисати на два нивоа: системском, као што, примера
ради, тврде структурални функционалисти, кроз хармонич
не везе спорта и других институција, или на свакодневном
нивоу, на шта, пак, указује Гофман (Erving Goffman), исти
чући ритуале интеракције који штите „образ друштвених
актера“. Макс Вебер (Maximilian Carl Emil Weber) се кроз
интерпретативну социологију усмерава на комплексна, ра
зноврсна значења и идентитете друштвених актера унутар
спорта и подстиче на размишљање о утицају рационалног,
бирократизованог модерног друштва на спорт. Анализира
јући све горе наведене теоретске перспективе, Ђулијаноти,
међутим, сматра да двојица очева социологије (Диркем и
Вебер) потцењују утицај политичко-економских фактора
на обликовање друштвених односа, док се, како такође при
мећује, за разлику од њих, Карл Маркс и његови следбени
ци, сходно својим глобалним теоретским усмерењима, баве
конфликтима који су у основи спорта у модерном друштву,
па тако, према појединим неомарксистима, спорт „јасно ре
продукује неправде индустријског капитализма, као што су
експлоатација радника и манипулација потрошача-гледала
ца”11. Културолошке студије (многе настале управо на те
мељу марксистичке критике односа у модерном друштву)
користе се искуствима „с терена” и адекватним теоријским
оквирима како би испитали како је спорт, као део одређе
не културе, место борбе подређених друштвених група. На
трагу њих, настале су и бројне друге анализе и резултирале
тиме да категорије „расе” или „пола” постану неки од ва
жнијих домена студија (сходно методама студија културе).
Оне постављају и питање улоге спорта у обликовању дру
штвених норми, али и његовог утицајa на изазивање и сми
ривање конфликтних ситуација, идентитета полова, идући
и до испитивања кључних места спортске праксе: људског
тела и спортске околине. Тако се, базиране на теоријама Ми
шела Фукоа (Michel Foucault), анализирају и „теме телесне
надмоћи, остварења идеала надчовека (чак и кроз причу о
допингу у спорту) и утицаја врхунског спорта на здравље
(повреде, допинг и притисак остваривања резултата); уједно
10 Исто, стр. 18.
11 Исто, стр. 18, 60 и 212.
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испитујући утицаје спортске околине на јачање емотивних
веза, али и негативне последице, попут хулиганства или ко
мерцијализације”12.
Актуелне теорије у средишту анализа махом имају фактор
моћи и утицај економије на спорт. Норберт Елијас (нем.
Norbert Elias) тако испитује „међузависност спортских ак
тера, гледалаца и одбора клубова ухваћених у константом
току игре”, Гофман улоге друштвених актера „кроз призму
улога учесника у спорту”, док Бурдије (Pierre Bourdieu) по
везује „спортске oколности с борбом унутар групе”. Теори
је које се баве постмодерним друштвом и глобализацијом,
испитујућуји прожимање спорта и осталих сфера друштва,
анализирају и спорт који је данас изван својих основних зна
чења, функција и смисла, кроз „описивање спортских тере
на као места које служе потрошњи фантазија или нестаја
њу предефинисаних разлика између високе и тзв. приземне
културе”13. Хабермасову (Jürgen Habermas) теорију комуни
кативног деловања такође користе многи истраживачи, јер
помаже да се „теоретски уоквири разумевање и конкретно
истраживање динамике друштва у глобалном (дезорганизо
ваном) капитализму у односу на савремени концепт спорта
и спортског такмичења”14. Већина новијих теорија у својим
поукама истичу „неопходност реформи унутар спорта и по
вратак изворним принципима демократичности у спорту”,
попут „спорта ради спорта” или „фер-плеја” који би требало
да омогуће „једнакост и правду за све учеснике из разли
читих дисциплина”15. Драган Коковић истиче униформност
као једну од „доминантнијих карактеристика савременог
друштва”, самим тим и спорта, док је, према његовом ми
шљењу, моменат „униформисања онај кад сви долазе до
истог искуства, везан за моменат идеализовања”. Он, стога,
примећује да је спорт данас „сентиментална масовна произ
водња”, у којој се сви учесници у спортском спектаклу, од
навијача и кладионичара, преко самих спортиста и трене
ра, па до спортских функционера, налазе „пред окренутом
сликом – компензацијом свакодневног живота”. Примећује
и то да се спорт данас „неспорно претвара у потрошачки
спектакл – телевиртуелну потрошачку робу”; Коковић ука
зује на то да многе студије културе с правом истичу истак
нуто место спорта у културном идентитету, скојег се може
„истраживати и пут којим је одређени идентитет ишао или
12 Према: Đorđević, J. (2009) Fuko, M. „Nadzirati i kažnjavati“, u: Studije kul
ture – zbornik, Beograd: Službeni glasnik, str. 186-232.
13 Према: Đulijanoti, R. нав. дело, стр. 213 и 238.
14 Исто, стр. 238.
15 Према: Skembler, G. (2007) Sport i društvo, Beograd: Clio, str. 269.
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ће ићи”. Он зато закључује да је „спорт извор потрошач
ког стила, али и артикулација нових културних идентитета,
што указује на то да он у себи сажима све противречности
савремене културе”16.

Успон масовне културе −
спорт као забава за широке народне масе
Размишљања о појму масовне културе крећу се у више пра
ваца: ка категорији сурогата (за тзв. право испуњење), ком
пензације (за патњу и пропадање) и бекства (из мучних жи
вотних услова). Све то било је једнако важно за равој спорта,
али истовремено карактерише и употребу високе културе и
скрива оно суштинско: „...успон масовне културе почивао је
на томе што је естетско искуство учинила свакодневицом и
тзв. простијег света, попут музике, игре, филма, али и спор
та, који су сваки на специфичан начин омогућавали искуства
лепоте и исцрпљивања, страха и саосећања, узвишености и
слутње другог и допуштали да се створи дистанца према да
том”17. Анализа успона масовне културе и различитих об
лика забаве није могућа без узимања у обзир друштвених
прилика и смештања категорије рада у средиште пажње, јер
је 19. век био „век рада, марљивост проповедана на сваком
месту”, а сви „политички противници, од индустријалаца до
револуционарних социјалиста уједињени у религији рада”,
како је оценио Пол Лафарж (Paul Lafargue)18.
Популарну масовну културу условио је и „процес учења”,
услед индустријализације, живота у градовима који су убр
зано расли и преласка на рад у фабрикама. Наиме, предин
дустријско друштво није познавало раздвојеност посла и
слободног времена, јер је „рад од јутра до мрака био своје
врсна норма”, али је истовремено укључивао и причање и
певање, дружење уз јело и пиће, а време за активности ван
посла било „уоквирено верским празницима и годишњим
вашарима који су обележавани раскошно, али и кроз неу
мерено опијање”. Све скупа се преплитало „у популарним
облицима разоноде прединдустријског света и терет тешког
физичког рада чинило подношљивим, потврђујући ујед
но и одређени друштвени поредак; односно поредак вере
и обичаја, сталежа и рода”19. Раздвајање посла и слободног
16 Коковић, Д. (2005) Пукотине културе, Друго измењено издање, Нови
Сад: Прометеј, стр. 383-387.
17 Према: Maze, K. (2008) Bezgranična zabava, Beograd: Službeni glasnik,
str. 21.
18 Lafargue, P. (2009) The Right To Be Lazy, New York: General Books, p. 23.
19 Према: Maze, K. нав. дело, стр. 21-26.

353

СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ
времена значило је, стога, уједно и добитак слободе, а напо
ран рад приморавао на тражење среће изван фабрике, прем
да је однос према категорији рада био различит међу рад
ницима и грађанством. С ренесансом и просветитељством
забава се развила и у врло битну сврху уметности, а њени
видови би се, стога, могли назвати и „својеврсним облици
ма уметности за модерно индустријско друштво”20. Уједно
су „смисао и чулност остајали повезани и у зависности од
жанра реализовали се на другачије начине, махом указујући
на позицију човека као господара природе или на вредност
тимског духа”, како такође констатује Мазе, који напомиње
и да су „велике групе публике инсистирале на томе да им
се сервира само забава, а не проблеми“. Истина, оно шта
је доживљавано као забава, сасвим се различито оцењива
ло у различитим ситуацијама и круговима, па се зато „ана
лиза историје масовне културе умногоме бави и обманом и
самообманом, бар онолико колико је пажње посвећивано и
анализи креативности и упорности”21. Услед свега наведе
ног, могу се повући и јасне линије од верских светковина
и сеоских вашара до данашњих спортских манифестација.
Од уличних, масовних надметања која нису била уоквирена
правилима до тренутка кад сви утицајни светски лидери, у
свим сферама, користе спорт и као део пропаганде у својим
кампањама. Добар пример за то је и организација добро
творних балова, а неки од илустрација слике председника
немачког рајха, Фридриха Ебарта (нем. Friedrich Ebert), у
купаћем костиму двадесетих година 20. века или канцелара
Конрада Аденауера (нем. Konrad Hermann Joseph Adenau
er) у спортској гардероби педесетих, али и актуелне слике
Владимира Путина (рус. Влади́мир Влади́мирович Пу́тин)
у џудо кимоноу (иначе, џудо и самбо мајстора) или Барака
Обаме (енгл. Barack Hussein Obama II) на терену за кошарку.
Анализе прапочетака спортских надметања воде, наравно,
давним временима и дубљим узроцима. Многе игре лоптом
потичу још од древних паганских ритуала или средњовеков
них фестивала, како Каспар Мазе (нем. Caspar Maze) такође
подсећа. Познато је да данашње, модерне ОИ, представља
ју обнову манифестација изворно организованих у античкој
Грчкој. Број такмичара и дисциплина тада је био значајно
мањи, а данас су опстала такмичења попут рвања, трчања,
скока удаљ и бацања копља. Прелазак с древног на савреме
ни спорт одигравао се стога нелинеарно и није везан само
за просторе Запада. Међу историчарима влада готово једин
ствено мишљење да се овај процес „одиграо на преласку
20 Исто.
21 Исто.
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из средњег века у ренесансу, кад је била изражена потреба
да се бруталност замени префињеношћу и дисциплином”,
а већина њих, попут Мегвајера (Joseph Maguire), структу
ира процес развоја спорта кроз неколико фаза. Он је, при
мера ради, креирао модел од пет фаза кроз које анализира
развој: „прва, према његовом мишљењу, одиграла се у 17.
и 18. веку када је дошло до радикалне трансформације раз
личитих облика разоноде као што су крикет, лов на лисице,
коњске трке и бокс; друга је наступила почетком 19. века
кад су спортови попут фудбала, рагбија, тениса и атлетике
попримили данашњи облик; уследила је популаризација и
ширење енглеских спортова по читавом европском конти
ненту (трећа), док четврту представља, како он описује,
западњачка хегемонија (англо-евро-америчка) над спортом,
спортским организацијама и идеологијама повезаним са
спортским надметањима, од двадесетих до шездесетих го
дина 20. века; последњу обликују процеси мењања односа
сила у спорту кроз глобализазацију, јер од шездесетих го
дина 20. века афричке, азијске и јужноам
 еричке земље све
више угрожавају контролу са Запада”22.
Убрзани процес учења током индустријализације резулти
рао је захтевима, а потом и протестима за увођењем огра
ниченог радног времена: да траје осам сати, да се има осам
сати за учење и образовање и осам сати за одмор. Без обзира
на потребу за давањем одушка кроз забаву, јасно је било и то
да и слободно време мора имати границе и да не сме угро
зити поновно успостављање радне дисциплине − забаве које
су пратила опијања и слично „испадање из колосека” стога
је требало рационализовати и контролисати. У појединим
градовима, пре свега у Енглеској, мере контроле и забране
очекивано је пратио и отпор становништва, чак и сукоби.
Ове мере, међутим, нису имале подршку чак ни племства,
па је алтернатива била увођење реда унутар самих спорт
ских надметања. Међу љубитељима такмичења било је
много оних који су то прихватили, али су радници, ипак,
тешко пристајали да се одрекну своје традиције. Синдикати
су, пак, такође почели да се заузимају за укидање традици
оналних манифестација, желећи да покажу да радничка со
лидарност може да постигне оно што претње и забране нису
могле, па се настојало утицати на мушкарце („да се не баца
новац, док жене и деца кући гладују”), али и то није имало
конкретне резултате, јер су управо жене и млади били у пр
вим редовима одбране уличних спортских манифестација.
Процес образовања подразумевао је, пре свега, како Мазе
констатује, стицање „знања о томе како најбоље провести
22 Према: Skembler, G. нав. дело, стр. 269.
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живот у најамничкој зависности, што је пратио и пораст
броја удружења за коришћење слободног времена”23. Радни
ци су махом желели да буду део њих, али су им грађанска
удружења често ускраћивала приступ. Спортске и култур
не организације су чак и „у Немачкој обухватале мали број
радника све до 1914. године (око 600.000): поједини подаци
показују да је 1893. основан гимнастичарски савез Немачке,
1895. удружење шетача и планинара „Пријатељи природе”
у Бечу, а 1896. раднички савез бициклиста „Солидарност”.
Гимнастичарски и раднички савези привлачили су све већи
број радника и родољуба, али су морали поштовати њихове
жеље за забавом, дружењем и спортом”24. Од грађанских и
религиозних апела за индивидуалним уздизањем разлико
вала их је, како Мазе примећује, тежња „за праведним дру
штвом, а пратеће негативне појаве су полако постајале само
део дружења”, а не „покушај да се пронађе утеха”25. Тако су,
уједно, и комерцијалне потребе за забавом постале живот
на потреба. Описујући живот лондонске сиротиње, генерал
’Војске спаса’ Чарлс Бут (ен. Charles Butt) је 1903. оценио
да се „шири хоризонт очекивања, јер се питању − Шта да
једемо и облачимо, придружило и питање − Како да се за
бавимо?“ Спорт је, тако, уместо „испољавања страсти и ге
нератора протеста, постао комерцијални вид забаве где је и
даље доминирало грађанство”26.

Трансформација спортских надметања и
ширење „спортске грознице”
Кључну улогу у трансформацији игара и разоноде у спорто
ве с правилима, и његовој каснијој популаризацији имали су
несумњиво Британци. Спорт је тамо у почетку, како запажа
Дига (Jacques Diga)27, био само „део фолклора којим су до
минирали опијање, коцкање и крваве уличне туче, али се то
кроз култ игара, применом дисциплине и правила, промени
ло”. На тај начин је нормиран као забава с правилима, што
није негативно утицало на популарност. Напротив, Британ
ци су својим утицајем омогућили глобално ширење попу
ларности. Мноштво аутора описује и то да је лако уочити да
су тамо где су одлазили дечаци из јавних школа доминира
ли „аристократски спортови, попут крикета и рагбија, док
су синови физичких радника ширили фудбалску грозницу”.
23 Maze, K. нав. дело, стр. 56.
24 Исто, стр. 56-69.
25 Исто, стр. 90-91.
26 Према: Дига, Ж. нав. дело, стр. 102.
27 Исто.
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Глобално, популарност спорта ширила се брзо на свим кон
тинентима, а нове дисциплине појављивале и биле све по
пуларније. Најбољи пример за то је северноамерички конти
нент, који је након тениса и крикета, увезених из Британије,
изумео и своје националне спортове, попут бејзбола, аме
ричког фудбала и напослетку кошарке, који су тамо и данас
најпопуларнији. Паралелно су у Немачкој ницала удружења
гимнастичара, бициклистички клубови у Француској и мо
дерне борилачке вештине, попут џудоа и каратеа на Далеком
истоку. За већину, посао и слободно време су сада били ја
сно раздвојени, а вредан рад и дисциплина цењени.
Читав процес популаризације спорта као забаве био је уо
квирен својеврсним интеркултуралним процесом размене,
јер у већини врста забаве језик заправо и нема превелики
значај, а забава у 19. веку није познавала ни националне
границе, премда је Енглеска, како видимо, ипак, диктирала
курс. Она је неспорно и колевка неких данас најпопулар
нијих спортова, попут фудбала, рагбија, тениса... Енглези,
ипак, нису били усамљени у погледу еуфоричности према
спорту, јер су допринос давали и Французи, Аустријанци,
Американци... Од 1890. до 1910, спорт је био замишљен
„као саставни део образовања појединаца”, како подсећа и
Мазе28, а потом као игра и „популарни призор за гледање”,
да би се затим наметнуо као „врхунски вид забаве и моћан
инструмент за ширење различитих идеологија и друштвенополитичких иницијатива”. У Енглеској се тад увелико ор
ганизују изузетно посећена такмичења, а спорт је постајао
и део стратегије власти, која је желела да слободно вре
ме цивилизује. Фудбал је био нарочито прикладан за то, с
обзиром на утврђена правила у елитним школама, попут
„Итона”, „Рагбија” и „Хароуа”, где се покушавало са „опле
мењивањем игре, до тад засноване махом на снази”, па је
фудбал требало да послужи и као „инструмент за увежба
вање самодисциплине и тимског духа”. Та „моћ” фудбала и
спорта уопште одушевљавала је и свештенике који су, као и
бројнипословни људи, од 1870. почели са оснивањем клубо
ва за омладину и раднике, па је фудбал убрзо постао наци
онални, али и пролетерски спорт. Цивилизован спорт, који
је у Британији следио идеју фер-плеја, уједно је служио и
као модел понашања. Ваља истаћи да је спорт и даље егзи
стирао на идејама аматеризма, иако су спортски хероји би
ли хваљени и награђивани. Нешто другачије било је са све
већим интересовањем за спорт у другој половини 19. века,
када он полако мења свој карактер. „Уметности дриблинга
и шута, за које су се залагали у елитним школама, које је
28 Maze, K. нав. дело.
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пратио развој индивидуалности, индустријски радници су
супротстављали залагање, издржљивост и поштовање тим
ских задатака” − фудбалски куп је 1883. по први пут освојио
један тим који није био састављен од апсолвената елитних
школа: „Блекбурн Олимпикс” је победио „Олд Итонианс”,
а при повратку кући дочекала их је маса радника и дувачки
оркестар. Након тога, све до рата, куп су углавном осваја
ли тимови из индустријске области северне Енглеске. На
супрот томе, грађани су се поново повукли из организова
них фудбалских такмичења у своје елитне школе. Основни
разлог била је „комерцијализација спорта, неодвојива од
развоја масовних атракција”29.
Исти пример уочљив је у читавој Европи, где је увек неки
вид спортских такмичења привлачио публику. Значајну уло
гу у свему је имала и штампа. Наиме, процеси популариза
ције спорта и јачање улоге медија били су узајамни и дво
смерни. Популарна штампа је мудро користила популариза
цију спорта и повећавала своје тираже, јурећи за спортским
вестима, док су медијски садржаји додатно подстицали ин
тересовање за такмичења: „године 1914. било је регистро
вано 12.000 клубова „Фудбалске асоцијације” и око 750.000
играча”. То је утицало и на све веће буџете клубова, али и
захтеве играча, којима су нпр. произвођачи опреме нудили
различите врсте патика за фудбал, дресова, хране... Интере
совање публике је тако учинило спорт интересантним и за
тзв. бизнис − фудбалски клуб „Астон Вила” је „1874. први
пут наплаћивао улазнице и скупљено је 5 шилинга и 2 пе
нија, али је зато на треће коло купа 1913. дошло чак 660.000
гледалаца и скупљено је 23.000 фунти”30. Приходи од све
бројнијих гледалаца били су и генератор професионализа
ције спорта, омогућивши клубовима да улажу у модерниза
цију спортских терена и доводе боље играче. Плате нису би
ле толико веће у односу на друге професије (као данас), али
су и тад биле веће од просечних радничких примања, што
је утицало да радници све више мењају физички рад живо
том професионалног спортисте. Треба напоменути и то да је
још у 19. веку плата професионалног спортисте била већа од
плате радника. Примера ради, десет бејзбол играча укупно
је тада било плаћено 9.300 америчких долара годишње, док
је у то време просечна плата у САД износила 170 америчких
долара31.

29 Наведено према: Maze, K. нав. дело, стр. 56-57.
30 Исто.
31 За више детаља погледати Михајловић, М. (2013) Спортске организаци
је и спортски догађаји, Београд: Спортски савез Србије.
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За разлику од тих година, спорт у античком периоду, како за
пажају поједини аутори, није „познавао квантификацију”32.
Бар не онако како је то данас заступљено. Победници су
бивали награђивани, али је, пре свега, сам оквир организа
ције такмичења био другачији. Наиме, првобитна такмиче
ња су била уоквирена аматеризмом. Занимљив је, међутим,
пример Гаја Апулеја Диокла (лат. Gaius Appuleius Diocles),
античког тркача двоколицама, кога поједини аутори, не без
разлога, сматрају најплаћенијим спортистом свих времена,
јер је током каријере, још у 2. веку пре нове ере, зарадио из
нос којим се у то време „за цео Рим могла купити годишња
залиха жита или одржавати петина римске војске на њеном
врхунцу”33. Антички спортисти су, пак, били супериорни
због свог начина живота, физичке спремности и дисципли
не. Спортисти су затим били представници племства и фи
нансијски збринути, па им такмичење није било основни
начин за преживљавање.
Тек касније, специјализација и награђивање воде појави
оних појединаца који су тренирали јер живе од награда за
своје резултате. Аутентичне спортске активности, које под
разумевају учествовање, преображавале су се постепено и у
посматрачку активност, у којој се тражило оно што се није
могло доживети у стварности. Јасна је била и све већа про
фесионализација, а одвајање рада од стваралаштва и игре
„огледало се и у данас актуелној дилеми циљева и средста
ва, али и једној новој дихотомији спортисте-шампиона и по
сматрача-навијача (сличној оној: homofaber – homoludens)”,
док се паралелно формира и нова елита које „није имала
конкретну власт у рукама, али је имала велики утицај”, док
се „на олакшан и увећан приступ одговарало диференци
јацијом на основу издатака и престижа како би се изнова
успостављала социјална дистанца”34. Аристократија и круп
на буржоазија су, пак, чували својеврсни ексклузивитет на
својим јахтама, ауто-тркама, лову, па је грађанство фудбал
заменило јахањем, веслањем и једрењем, како запажа Ма
зе35. Наиме, присталице аматерског идеала спорта, како
констатују Мазе и Дига, презирале су комерцијализовани
масовни спорт и јавно осуђивали „просту публику” и нереде
након игре. Водећи клубови су за то време функционисали
као озбиљна предузећа и регрутовали играче из радничког
32 Према Скемблер, Г. нав. дело, стр. 61.
33 За више детаља погледати текст на веб-страници.
34 https://sh.wikipedia.org/wiki/Gaj_Apulej_Diokle; Miller, B. P. (1993) Homo
Faber-Homo Ludens: Sport History and the Working Class, in: International
Labor and Working-Class History, No. 44 (Fall, 1993), pp. 79-94.
35 Према: Maze, K. нав. дело, стр. 66.
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миљеа. Много играча-аматера се, пак, дивило фудбалским
звездама, а фудбал у Британији, примера ради, као проле
терски спорт, на преласку у 20. век и званично добија ста
тус националне игре. Паралелно с професионализацијом, а
упоредо и комерцијализацијом спорта, коју су пратили све
већа конкуренција и улагања, спорт (пре свега фудбал) и да
ље живи и „на улици”, а новац није стајао на путу основне
идеје „спорт за сваког”, јер су биле довољне и улице и крпе
њаче. Организација слободног времена у природи довела је
и до различитих преображаја, попут трансформације функ
ције бицикла који је постао потрошна роба. Посебан зна
чај добио је и тенис, који је био идеалан и за успостављање
друштвених веза које су водиле друштвеном и пословном
утицају.
Комерцијални успех спорта пратиле су бројне полемике, от
пори и супротстављена мишљења. Од седамдесетих година
19. века виши слојеви у Немачкој и Француској прихватили
су тимске спортске дисциплине из Британије. У Немачкој
је, пак, отпор према популарности и ширењу спорта био из
ражен и долазио је из редова грађанског гимнастичког дру
штва. Наиме, они су најпре били део борбе за немачко једин
ство и демократију. Након оснивања царства 1871, запали су
у воде националшовинизма, протививши се спортској еуфо
рији која је долазила из Енглеске, сматравши да „доноси све
оно што је у супротности с немачком културом, јер је инди
видуалан и оријентисан ка успеху и конкуренцији”, такође
истичући да фудбал и рагби „подстичу вулгарну телесност
и неконтролисано усхићење маса”36. Насупрот томе, како су
наглашавали, гимнастика је тело подвргавала „идеално во
ђеном процесу формирања, јер појединац не треба да јури
за врхунским достигнућем, већ да се уклопи у национал
ну заједницу дисциплином и другарством”. Такви ставови
уклапали су се у тада тамо доминантну паролу о „дужности
здравља” која није признавала право на самоиницијативну
активност или ону која доноси индивидуални ужитак. Је
дино што је сматрано легитимним били су снага и здравље
народног тела − чему је служила немачка гимнастика: „број
гимнастичара од 1880. до 1914. порастао је шест пута, на
1,25 милиона гимнастичара, углавном припадника сред
њих слојева, предузетника и службеника”37. „Одушевљени
снагом Немачке, чланови удружења су раднике гледали са
изразитим неповерењем и само поједине од њих примали
у чланство; радници су ипак успевали да се прикључе, али
су појединеставове делили – оријентисаност ка здрављу и
36 Исто.
37 Исто.
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дисциплини, а одбијање индивидуалног спорта и компети
ција све чешће су водили конфликту с млађима, који су се
окретали фудбалу и сличним надметањима”38.
Индивидуална физичка активност и организована спортска
надметања, уз поштовање правила, ипак су се паралелно
подстицали и развијали. Године 1923, Фудбалски савез Не
мачке имао је „више од 7.000 клубова, а најважније утакми
це пратиле су десетине хиљада људи”. Они који нису били
присутни на стадионима, информисала је штампа, а већ од
средине двадесетих година 20. века могли су да прате и ре
портаже на радију. Успешни клубови добро су наплаћивали
своју популарност, па је, тако „локални дерби франкфурт
ских „Ајнтрахта” и „ФСВ” 1927. донео тим клубовима при
ход од 70.000 рајхсмарака”39. То је омогућило ангажовање
најбољих тренера и играча, а њихове плате, упркос тад ак
туелним забранама, биле су изузетно високе. Спортске ма
нифестације, јасно дириговане и идеолошки усмерене, у Не
мачкој је организовао КДФ40. Оне су биле и битан искорак
ка аматерском спорту за широке масе, јер их нису занимали
врхунски резултати, а тај концепт касније је добио и своју
паролу: Спорт за свакога. То је, на неки начин, био и „по
кушај да се преокрену либералне тенденције модерног сло
бодног времена; а парола Здравље као дужност, која се по
јавила још крајем 19. века, сад је доживљавана као импера
тив, јер је нацистичка држава захтевала спремност за успех
сваког појединца, док се паралелно величала немачка радна
етика и борба до краја”41, коју је касније на најбољи начин
описао и чувени енглески фудбалер Гери Линекер (Gary
Lineker), рекавши да је фудбал игра на терену између два
гола, у којој учествује по једанаест играча с обе стране, а на
крају увек победе Немци. Нацисти су истовремено „квали
тет и фудбалско умеће играча једног пролетерског тима, као
што је био Шалке 04, стављали у службу система; наиме, 22.
јуна 1941, пред 100.000 гледалаца на Олимпијском стадиону
у Берлину, одиграно је финале купа између Шалкеа и бечког
Рапида – а то је био и дан напада на Совјетски Савез42. Ме
дији су тај меч доживели као доказ апсолутног поверења у
власт, па је писало да је „Спорт у служби борбе за фирера
и народ”, „Мислимо на наше војнике на фронту” и „Живео
38 Исто.
39 Према: Maze, K. нав. дело, стр. 90.
40 КДФ (Kraft Durch Freude, у преводу „Снага кроз уживање”) је пројекат
оживљавања немачког туризма и слања радничке класе на одмор (море,
углавном), који је успешно трајао од 1934. до 1939.
41 Према: Skembler, G. нав. дело, стр. 80.
42 Према: Maze, K. нав. дело, стр. 90.
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фирер”. Обавезни карактер су имали и спорт у предузећима
и школама, а подаци показују да је „1938. било седам мили
она евидентираних чланова спортских друштава и клубова,
од чега су више од половине чиниле жене”. Положај жена
у немачком спорту такође је занимљив, с обзиром на то да
су већ 1930. чиниле седмину од око 6,5 милиона чланова
спортског савеза43.
Спортске активности и организација слободног времена,
кроз различите видове забаве, у Италији двадесетих година
20. века били су под строгом контролом фашистичке парти
је. У локалним спортским секцијама „водећу улогу су имали
људи од угледа из традиционалних провинцијских слојева;
факултетски образовани, предузимачи и добростојећи љу
битељи уметности“. Понуда је била разноврсна, а обухва
тала је „туризам, стручно и опште образовање, уметничке
занате и наравно спорт“, а интересантно је навести и при
мер коњичких трка у Француској и клађења. Наим
 е, трке
коња су до пред крај 19. века представљале забаву за ари
стократе, а „популаризовала их је одлука којом су озакоње
не опкладе и омогућено оснивање коњичких кладионица, 2.
јуна 1891”44. Подаци такође показују да је „1933. било 7.300
спортских секција, док је 1937, од 1,85 милиона учесника,
чак 1,16 милиона изабрало боћање, 175.000 игре с лоптом,
око 150.000 учествовало у навлачењу конопца, 100.000 да
ло предност лакој атлетици, а 75.000 вежбало гимнастику”45.
Идеја је, ипак, била то да се уз помоћ спорта појача осећа
ње заједничке припадности италијанској нацији. Акценат је
ипак био на врхунском спорту, попут бициклистичке „Трке
око Италије”, а култови стварани око врхунских спортиста,
попут боксера Прима Карнере (Primo Carnerа) и фудбалера
репрезентације која је освојила прво место на Светском пр
венству 1934. и 1938. године. Фашистичка пропаганда „има
ла је за циљ да васпитава”, а све је било подређено „увође
њу дисциплине и прописа с циљем успешнијег надметања
и постизања циљева у сладу с националним критеријумима
успеха”46.
У Енглеској је било другачије. Прво финале фудбалског ку
па на легендарном „Вембли” стадиону, одиграно је 1923. и
пратило га је „двоструко више гледалаца него што је било
места на стадиону, који је примао 126.000 људи”, док су
кладионице биле све посећеније, подстичући сан о лакој
43 Према: Skembler, G. нав. дело, стр. 80.
44 Према: Дига, Ж. нав. дело, стр. 102.
45 Према: Maze, K. нав. дело, стр. 123.
46 Исто.
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заради, па је средином тридесетих око десет милиона Ен
глеза играло спортску прогнозу, трошећи годишње око 30
милиона фунти и запошљавајући 30.000 службеника”47. Па
ралелно су били све популарнији и борилачки спортови, по
пут рвања и бокса, а спортисти су полако добијали статус
митских фигура.
Велики је био и утицај традиционалних организација за не
говање тела, попут католичких спортских покрета у Фран
цуској. Тежиште масовних и комерцијалних спортских при
редби ипак је био у градским регијама, али су се на селима
све више занимали за бокс, мотоциклизам и окупљали у
спортска удружења: „...фудбал, рагби и веслање били су по
годни за образовање нове елите која је била пуна иницијати
ве, продорног и колективног духа, па су, тако, примера ради,
ђаци једне ексклузивне париске гимназије 1882. основали
фудбалски клуб „Расинг”, а годину касније иницирали и из
градњу његовог стадиона. Један од представника ове прете
че новог водећег слоја, који је требало да превазиђе јаз изме
ђу племства и буржоазије, био је и барон Пјер Де Кубертен
(Pierre de Frédy, Baron de Coubertin), који је увелико „хвалио
увезени спортски, а пре свега фудбалски дух из Енглеске”,
али је услед све израженије комерцијализације спорта, ипак
„морао да за свој идеал спортисте-аматера нађе неко друго
поље – била је то идеја о обнављању Олимпијских игара,
коначно реализована играма у Атини, 1896. године”48.

Савремени контекст спортских приредби
Улоге и функције које спорт данас има у друштву, или може
имати, многоструке су. Услед своје популарности, спорт је
често и средство које се настоји користити зарад решавања
сложених друштвено-политичких сукоба. То потврђује и то
што је време трајања ОИ, од античких времена до данас,
било и време кад су престајали сви сукоби. Сложене интер
акције на релацији спорта и осталих друштвених сегмената
очигледне су, а замајац функционисању овог механизма, ко
ји карактерише деловање својеврсне повратне спреге даје,
пре свега, новац, који је, пак, сасвим логично, у директној
вези са сферама медија и политике, преко којих се та интер
активност циклично одиграва, резултирајући и огромним
зарадама за учеснике у овом процесу (пре свега победнике).
Умногоме захваљући енглеским примерима, у осталим зе
мљама се спорт развио у основну област масовне култу
ре − као спектакл и забавна роба, али и начин потраге за
47 Исто, стр.90.
48 Исто, стр. 91.
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еманципацијом и личним искуством. Примера ради, убрзо
су чак „трећину произведених бицикала чинили женски
модели”49, а многи теоретичари сматрају да је баш бицикл
одиграо важну улогу у еманципацији жена крајем 19. и по
четком 20. века, имајући статус сличан оном какав данас
имају рачунари. Замајац свему томе давала је, наравно, по
пуларна штампа, а појавили су се и први листови посвеће
ни искључиво спортским темама. У Француској је тако „већ
1881. постојао 21 спортски лист и часопис, а 1900. се тај
број више него удвостручио”50. Данас је јасно да без утицаја
медија спорт никад не би постао спектакл каквим га данас
познајемо. Лепота и спретност, снага и брзина, привлачили
су гледаоце који су плаћали улазнице и медијске садржаје
који су се бавили спортским темама. Компетиција и резул
тати које спортисти постижу, мерени грамима, метрима и
секундама, имали су велики утицај на публику, али и на све
већу појаву клађења, што је учешће у спортском догађају
чинило интензивнијим. У свему томе, предњачили су Фран
цузи и Енглези. У Француској је крајем века све јаснија била
потреба за увођењем спорта у школе, што су подржавали
и представници интелектуалне елите, попут филозофа Жи
ла Симона (Jules Simon) или, пак, поменутог Де Куберте
на, касније оснивача „Француске спортске уније атлетских
друштава” и иницијатора обнове ОИ. Упоредо с митовима о
спортским херојима, креирани су и комерцијални − о најбо
љим произвођачима гума, бицикала и друге опреме, а ши
рио их је, пре свих, спортски часопис „Ауто”, чији издавач
је био и оснивач бициклистичке „Трке око Француске”. Већ
1914. је продавану тиражу од чак 40 милиона примерака,
а популарни су били и „Велоципед”, „Аутовело” и други51.
Одушевљење спортом и спортским херојима описивали су
и чувени писци и песници, попут Емила Золе (Émile Zola).
Данашње везе медија и спорта не треба посебно истицати. У
епохи доминације визуелног и медија који ту слику све брже
шаљу (и примају), јасно је да је реч о вези заснованој на обо
страном интересу, без које би постојање и једних и других
било тешко оствариво и исплативо.
С друге стране, теза да „спорт нема ништа са политиком”
стара је колико и сама историја спорта. У 18. веку, покро
витељство аристократије над спортом нижих класа је било
ограничено на повремене интервенције као што су награде
победницима. Историја 19. и 20. века, када је дошло до пу
ног развоја спорта, пак, показује да спорт, па чак и теза по
49 Према: Maze, K. нав. дело, стр. 63.
50 Исто.
51 Исто.
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којој он „нема ништа с политиком” ипак имају политички
карактер, што је и сасвим разумљиво. Посебан аспект при
че о вези спорта и политике данас представља утицај ко
ји политичари имају на спортске савезе и клубове, јер се
многи налазе на њиховом челу. То не чуди, ако знамо да је
чак и Пјер де Кубертен, као „отац” модерних ОИ, у спорту
видео и средство с којим треба обезбедити стабилан развој
капиталистичког система.
Идеје о томе да се спорт употреби за контролисање радни
ка у слободном времену јавила се врло брзо, у другој по
ловини 19. века, у Енглеској, као „колевки” капитализма,
а након што су радници успели да се изборе за краћи рад
ни дан. Спорт је тамо, како смо раније навели, био и облик
друштвеног протеста, док је власт, уместо сузбијања крва
вих спортова, коцке и бучних утакмица, примењивала нову
стратегију, замењујући их кориснијим активностима у доко
лици тих слојева становништва. Наиме, осамдесетих година
19. века, спорт је тамо био укључен у политичке стратегије,
чији су се програми бавили усавршавањем радничке кла
се. Врхунац утицаја политике и доказ специфичности пози
ције спорта у друштву свакако је нацистичка Олимпијада у
Берлину 1936. Упамћен је позив антифашистичке јавности
савезима и спортистима да бојкотују ове ОИ и спрече наци
сте да тај догађај искористе за прикривање своје злочинач
ке политике, али је епилог добро познат. Сам Кубертен се
руководио идејом да „спорт нема везе с политиком” и стао
у одбрану нацистичког режима, називајући Хитлера (Adolf
Hitler) „једним од највећих градитеља модерног доба”, док
је „уговору емитованом на затварању Игара, величао Хитле
рову храброст у обрачуну с подмуклим нападима који би
да зауставе прогресивно стваралачко дело − организовање
ОИ”. По завршетку је у листу „Le Journal” оценио: Шта,
Игре су изопачене? Олимпијска идеја је жртвована пропа
ганди? То је потпуно нетачно. Величанствени успех игара
у Берлину красно је послужио олимпијској идеји. У Францу
ској изазива узнемирење то што су Игре из 1936. обасјане
хитлеровском снагом и дисциплином. Како би другачије мо
гло бити? Напротив, треба што снажније желети да се
Игре увек тако организују, да сваки народ током четири
године учествује у њиховом припремању52.
Такви Кубертенови ставови су изражавали и ставове МОК,
на чијем челу је био белгијски гроф Баје-Латур (Henri de
Baillet- Latour), присталица Хитлера. О томе у својим
52 Према: Simonović, Lj. (1995) Sport, kapitalizam, destrukcija, Beograd:
Lorka, str. 43.
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послератним списима сведочи и Карл Дим (Carl Diem),
главни организатор нацистичких ОИ и један од идеолога
нацистичког спорта, али и први послератни секретар Олим
пијског комитета Западне Немачке. Куберетен га назива
„генијалним пријатељем и поверава му, као представнику
нацистичког режима − да буде чувар његове олимпијске
идеје и извршилац његовог олимпијског тестамента”53. Дим
је због „доприноса развоју олимпијске идеје, као специјал
ни гост МОК-а, позван да присуствује и на ОИ у Лондону
1948, што је иницирао његов стари пријатељ, Ејвери Брен
диџ (Avery Brundage), члан Фашистичке партије у Амери
ци, који је, према сопственим речима, у Хитлеровом Мајн
Кампфу нашао извориште за свој олимпизам”54. Де Кубер
тен и Брендиџ нису усамљени случајеви спортских функци
онера довођених у везу с фашистима и сличним режимима.
Хуан Антонио Самаран (Don Joan Antoni Samaranch) је био
подршка Франковом режиму у Шпанији, а историјат спорт
ских функционера уплетених у таква замешатељства је тема
за себе.
Мноштво спортиста такође је било предмет најразличити
јих контраверзи које говоре о њиховој вези с политиком и
политичарима. Велики број таквих примера посебно се мо
же пронаћи за време „Хладног рата”, кад су супростављени
блокови надметања својих спортиста доживљавали и бор
бом за доказ надмоћи у односу на оне друге. Бројни спор
тисти се иначе не либе да још за време активног бављења
спортом, а поготово по завршетку каријере, искористе своје
богатство и утицај и окушају се у политичким водама или
бар кроз неки вид друштвеног ангажмана. Примера ради,
боксерски шампион Виталиј Кличко (Віталій Кличко) је ли
дер партије УДАР у Украјини и градоначелник Кијева, док
је гувернер Калифорније био чувени глумац и бивши тро
струки светски боди-билдинг шампион, Арнолд Шварцне
гер (Arnold Alois Schwarzenegger). Иди Амин (Idi Amin Dada
Oumee), бивши председник Уганде, десетоструки је боксер
ски првак Уганде у лако-тешкој категорији, а био је и одли
чан пливач и рагбиста. Себастијан Коу (Sebastian Newbold
Coe), двоструки олимпијски победник и актуелни спортски
функционер, био је представник конзервативаца у британ
ском парламенту од 1992. до 1997. Жорж Веу (George Weah)
је ФИФА 1995. прогласила за најбољег фудбалера света. По
завршетку спортске каријере, основао је Конгрес демократ
ских промена, а 2017. изабран за председника Либерије.

53 Исто.
54 Исто, стр. 44.
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Ово су само неки од најпознатијих оваквих примера. У
Србији такође постоје такви примери, па су на челу спорт
ских клубова и друштава често и истакнути политичари.
Данас је, пак, много примера који више говоре у прилог
негативном утицају политике на спорт. Везе и преплитање
спорта и политике одвијају се на неколико нивоа: први, пре
ма појединим тумачењима, може бити ниво тзв. интерне по
литике, где спорт представља и моћну алатку унутрашњег
политичког деловања; други обухвата његову употребу за
тзв. локални и/или регионални престиж, док је у трећем он
фактор националног престижа и спољне политике55. У сва
ком од наведених нивоа очигледна је, међутим, и својеврсна
политизација спорта и спортских догађаја; која има своје
позитивне аспекте, попут покушаја да се на тај начин про
пагира и утиче и на решење одређених друштвених пробле
ма; али и бројне негативне, јер је једнако очигледно и то да
је спорт често само пука алатка која се користи зарад поли
тичке пропаганде и енормног богаћења појединаца и компа
нија, уједно не доносећи мноштво доброг за саме спортисте
и спорт. Напротив, резултат су и појаве попут свеопште ко
мерцијализације спорта, појаве допинга у спорту, насиља на
спортским приредбама...

Закључна разматрања –
шта спорт данас јесте,
а шта би требало да буде?
Спорт у основи представља добровољну активност, засно
вану на развоју појединца и тимова кроз тренинг (рад), која
се потом реализује кроз организовану такмичарску актив
ност, обухваћену одређеним правилима и институцијама,
с могућношћу трансформације у професионалне обли
ке спорта. Он је „облик физичке активности”, како истиче
Скемблер, али „нису и све физичке активности спорт”, како
такође додаје56.
Суштински, спорт јесте „најшира основа међуљудских од
носа, али и врста универзалне комуникације која даје мо
гућност за исказивање људске природе, јер подразумева так
мичење и вештину”, док га данас, пак, прате „строга прави
ла из којих исходују два важна елемента: 1. јавни и често
колективни карактер спорта, 2. физички подвиг мерљив
55 За шире објашњење наведених веза погледати: Куљић, Р. и Коковић, Д.
(2012) Социологија са социологијом спорта, Нови Сад: Факултет спорта
и физичког васпитања; као и: Раденовић, С. (2017) Спорт и друштво
– Социологија са социологијом спорта, Београд: Факултет спорта и
физичког васпитања.
56 Према: Skembler, G. нав. дело, стр. 16.
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резултатима”57. Спорт је очигледно и облик друштвено
сти, јер такмичари улажу снагу и умеће кроз надметања, а
комуникација с другим људима (такмичарима) може бити
различита. Наука и важне друштвене институције се тек
од средине 19. века више интересују за спорт, услед „њего
вих бројних функција, попут забавне, која добија на значају
захваљујући медијима, визуелне (друга), јер су такмичења
данас моторне, али и емоционалне представе, као и услед
односа и друштвених структура који се формирају кроз
спорт, па тако, с обзиром на комуникативну-друштвену при
роду, представља и фактор интеграције и превазилажења
препрека и разлика, али и алатку за оснаживање национал
них, религијских и политичких баријера, а с њима и предра
суда”58. Коковић подсећа да је спорт „често и вентил жудње
за конкуренцијом, али и подстицај задовољавању жеђи за
солидарношћу, а да често спортисти допушта иначе недопу
штено осећање непријатељства”59.
Спортски развој подразумева период стицања вештина и
снаге и може водити и ризику по здравље спортисте. Чо
век, пак, у спорту неминовно постаје појединац који се над
меће и чији резултати су мерљиви, па је то уједно и „једно
од основних обележја спорта, као и друштвеност, посебно
наглашена у колективним спортским дисциплинама, док је
добровољност његова основна карактеристика у најширем
смислу”60. Истичући неке од базичних одлика спорта, многи
имају у виду само игру и забаву, као једне од њих, па твр
де како је он, као такав, ослобођен интереса, што, пак, не
стоји кад је реч о професионалном спорту који је и „начин
за остваривање средстава за живот”61. Све то утицало је на
трансформацију спорта у спектакл професионалаца, који га
одавно не доживљавају као забаву и игру. Коковић исправ
но примећује и да се „спорт све више везује за питања жи
вотног стила и личног идентитета, заузимајући важно ме
сто унутар индустрије културе и доколице, кроз избор стила
живота и артикулацију идентитета и стила” − тај тренд, он
запажа и код популарних активности, попут „аеробика или
трчања у природи, које су, иако инициране жељом да се води
здрав живот, уједно и помодарство и део имиџа”.

57 Skorić, M. (2010–2014) Mediji, slobodno vreme i sport, доступно на http://
savremenisport.com/teorija-sporta/sport-i-mediji/17/451/mediji-globalnistadion-sporta, Посећено 25. 1. 2011, pa 23. 9. 2019.
58 Исто.
59 Коковић, Д. нав. дело, стр. 88.
60 Према: Skorić, M. нав. дело.
61 Према: Skembler, G. нав. дело, стр. 265.
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Стога, и поред потребе да се буде свестан тога да се заба
ва (па тако и спорт) махом заправо одвија у оном тренутку
кад се наше делање не анализира (или се бар не претерује у
томе), једино право упутство јесте то да свако „конзумира
ње” спортских садржаја и покушај тумачења појава у спорту
захтева опрезан приступ. То значи и адекватно сагледавање
свих његових функција, како би се схватио на најбољи на
чин, уз објективно разумевање свих недостака, али и ужива
ње у свим квалитетима које спорт као облик врхунске забаве
пружа.
Спорт данас неспорно представља више од игре. Он очи
гледно утиче на савремене друштвене процесе, па се стога и
проблеми у и око спорта рефлектују даље на његово место
у сваком друштву и култури. Он је, стога, такмичење у ко
јем одлучује и менталитет, државно уређење и дух времена.
Спорт и остали важни друштвени аспекти се тако узајам
но прожимају. Отуда и мноштво потврда да су дешавања на
спортским теренима често и најбоља рефлексија или, пак,
најава оног што се догађа у другим друштвеним сферама,
а што је видљиво и на нашим просторима. Сукоби навија
ча (и не само њих) на загребачком стадиону „Максимир”,
где је 13. маја 1990. требало да буде одигран фудбалски меч
између „Динама” и „Црвене звезде”, био је тако, према ми
шљењу многих, увод у распад некадашње СФРЈ и трагичне
сукобе. Ефекти спорта су, дакле, далекосежни у готово свим
друштвима и културама. Потребно је зато нагласити да ве
ћина спортских аспеката има и карактеристике друштвеног
система, а историјат спортских такмичења (спорта уопште)
то најбоље показује. На организацију такмичења троше се
велика новчана средства и енергија, а он подразумева и по
себну логистику и установе у којима се функционише по
одређеним правилима. Спорт је, стога, и још једна важна
друштвена институција. Наиме, премда га махом сматрају
периферном институцијом, такав став је данас, ипак, упи
тан, јер је он у средишту сваког друштвеног система, окру
жен пажњом тзв. фундаменталних институција, на које и те
како утиче. Па ипак, иако га неспорно карактеришу сложени
процеси, које често и сам иницира и подстиче, односно,
премда јесте један од учесника у оним процесима који су
значајно допринели друштвеним борбама и променама,
спорт у свом примарном смислу не може да решава сложене
проблеме у друштву, који нису „игра” и чије решење није
у надлежности спорта. То је задатак неких других актера и
институција, које, пак, такође узрокују и бројне негативно
сти у самом спорту, те би и то свакако требало имати на уму.
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SOCIAL HISTORY OF SPORTS DEVELOPMENT
FROM THE CAVE TO THE ENTERTAINMENT FOR BILLIONS

Abstract
Nowadays, sports and sports competitions are indisputably superior
forms of popular entertainment and also sort of activities that are a part
of everyday life for almost all of us, whether we are observers or direct
participants in some of them. For the same reason, they are also some of
the most profitable industries that bring huge profits and popularity to
many of its actors. For all those reasons, the social context of the present
role of the sport is certainly an important topic for analysis, as well as
the history of changes that have resulted in the position and influence
that sports hold in the modern society, and vice versa. Therefore, this
text has an ambition to highlight the broader horizon of events that have
led to a place that sports occupy today. On the other hand, it also sheds
some light on the complicity and interactivity that existed from the
beginning, along the line, between sport and the society, a culmination
of which is visible in current spectacular outlines of sporting events.
In this way, it points to one of the primary aspects of all sports events,
but also to those secondary visible elements that today are often in the
primary focus of all participants, due to the money and the attention that
are following sports and sport athletes.
Key words: sport competitions, sport spectacle, mass culture,
contemporary society, Olympic Games, game, entertainment
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ЛЕГАТИ У КУЛТУРИ С 
ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ 
НА КУЋУ ЛЕГАТА У 
БЕОГ РАДУ
Сажетак: Брига о културној баштини спада у приоритете сваке
државне културне политике. Најважнија је заштита, јер се изгу
бљено не може надокнадити, а од изузетне важности су и њено
проучавање и презентација јавности. С једне стране, за очекива
ти је да су у осиромашеној држави издвајања за културу сведена
на минимум, али с друге, постоји и велики број нерешених пробле
ма који не зависе од финансија, попут уређивања правне регула
тиве када је ова област у питању. У раду се говори о легатима
из области ликовних уметности који су поверени граду Београду и
кључним проблемима са којима се легатари сусрећу. Посебна па
жња посвећена је легатима о којима брине Кућа легата, као једин
ствена државна институција у земљи, чија је основна делатност
везана за легате и легаторство.
Кључне речи: културна политика, легати у култури, Кућа легата
у Београду, културна баштина, град Београд

Иако је јасно да су интервенције у сфери културе постоја
ле у свим цивилизацијама, сматра се да је Платон поста
вио основе културне политике у својим делима Држава и
Закони. Неке његове идеје уграђене су и у модерне култур
не политике, попут изградње јавних школа и вежбалишта
или образовање за оба пола, иако се у пракси школовању
девојчица и жена није посвећивала пажња дуги низ векова,
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па је само мали број изузетних жена ипак успео да се иска
же у науци.1
Платон је први дефинисао циљеве културне политике, њена
подстицајна и репресивна средства, стављајући акценат на
цензуру уметничког стваралаштва, поготово на цензуру са
држаја којима су деца изложена, јер је веровао, а рекли би
смо да је био у праву и да то потврђују и савремена сазнања
из психологије, да оно што се усвоји у раном детињству, по
пут система вредности, остаје у човеку за цео живот. У сво
јој Држави каже: „Чини се, дакле, да најпре морамо надзира
ти митотворце, и треба одвојити оно што су добро срочили,
а што нису, одбацити. Одабране митове даћемо дадиљама и
препоручићемо мајкама да их причају деци и да тиме више
негују њихове душе него њихова тела рукама. А од митова
које се данас приповедају мора се највећи део избацити.”2
Државна културна политика би се најшире могла дефиниса
ти као брига државе за културни развој3 али и за наслеђена
културна добра. Она директно утиче на културни живот у
земљи на различите начине, од финансијске подршке4 (или
одсуства такве подршке) институцијама, пројектима, поје
динцима, до уређивања законске регулативе у овој области,
а који ће се модел културне политике применити зависи од
политичких, економских, правних, социјалних и других
услова у којој се земља налази. Eлиот, међутим, примећу
је да се тренд интересовања држава за културу генерално
смањује, док се дају предности другим областима.5
Држава, дакле, својим делањем или одсуством делања у
великој мери утиче на савремено стваралаштво, али има и
кључну одговорност за очување културног наслеђа и њего
ву заштиту кроз рад институција културе које финансира,
попут завода за заштиту споменика, музеја,6 библиотека,
архива, кинотека, фонотека...
1 Вероватно су кључни разлози за такву ситуац
 ију билe полне улоге, 
полне предрасуде и сиромаштво.
2 Platon. (1976) Država, Beograd: BIGZ, str. 57-58.
3 Prnjat, D. (2013) Kulturna politika, Beograd: Akademija umetnosti, str. 9.
4 О награђивању у култури више у: Прњат, Д. (2014) Српске државне на
граде за књижевно стваралаштво од 1945. до 1980. године, Култура бр.
145, Београд: Завод за проучавање културног развитка.
5 Eliot, Т. S. (1995) Ka definiciji kulture, Niš: Prosveta, str. 103-104.
6 Првобитне колекције биле су у поседу владара и аристократије, а касни
је и богатих грађана, који су бирали уметничка дела у складу са својим
укусом. Тако је и данас. Богати колекционари често консултују струч
њаке приликом куповине вредних дела, јер на такву куповину гледају
као на улагање, али истовремено, бирају и у складу са својим укусом.
Уколико се погледа тржиште дела ликовних уметности, приметићемо да
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Један од великих проблема са којима се срећу сиромашне
државе са богатом културном баштином је што се често
покретна, а у неки случајевима и делови непокретних кул
турних добара, селе из земаља порекла у тржишно богатије
земље на различите начине, од којих су многи и илегални.
Највећи проблем имају земље које нису део Европске уније,
поготово земље Азије и Блиског истока,7 али постоје и нераз
решени вишедеценијски сукоби између појединих земаља
Уније који се тичу власништва над античким артефактима.8
Када се говори о крађама културних добара из Србије „исти
че се да је Римско археолошко налазиште Виминацијум код
Костолца обогатило многе колекционаре из иностранства
вредним експонатима... Познаваоци прилика кажу да је за
иностранство занимљив археолошки материјал из Србије,
најчешће новац и накит.  Иконе су, такође, тражене као врста
дела која могу да се пласирају ван граница. Крађе се често
дешавају на тај начин што у њима учествују и они који раде
у музеју.”9
Међународна заједница покушава деценијама да регулише
ову област о чему сведоче Конвенција о мерама за забрану
и спречавање недозвољеног увоза, извоза и преноса своји
не културних добара – Унеско (1970), Конвенција о заштити
светског културног и природног наслеђа (1972), Препорука
о међународној заштити културне имовине и промету умет
ничких дела Савета Европе (1988), ревидирана Европска
конвенција о заштити археолошког наслеђа (1992), Повра
ћај културних добара противправно премештених са тери
торије једне државе чланице (1993), Конвенција о украде
ним и противправно извезеним културним добрима (1995),
Конвенција о заштити подводног културног наслеђа (2001)
и Начела о сарадњи у заједничкој заштити и преносу кул
турног материјала (2006) итд, али се ова активност и даље
не може искоренити, што због страсти колекционара да по
седују вредне предмете, што због жеље друге стране да за
кратко време, иако уз ризик да буду ухваћени, дођу до новца
продајући нешто што им, заправо, не припада.

вредност најзначајнијих константно расте, па не чуди што је све више
колекционара.
7 Anonim, Buying, selling, owning the past, 28. January 2008, 17. 12. 2019;
http://multi.stanford.edu /features /heritage/
8 Више у: Prnjat, D. (2012) Muzeji i etika: prisvajanje prošlosti, Kultura br.
137, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.
9 Vilus, J. (2007) Pravna zaštita kulturnih dobara, Beograd: Evropski centar
za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, str. 19.
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Нико не може забранити појединцу да купи уметничко дело
које је понуђено на аукцији или на неки други легалан на
чин, али се може поставити питање на који начин те аукциј
ске куће долазе до артефаката које нуде, да ли су то стварно
увек легални начини или је само наизглед задовољена фор
ма? Да ли је заиста у реду, чак и ако то чини чувена аукциј
ска кућа Кристи, понудити скулптуру која је део рељефа из
античке Грчке или главу у камену фараона из 12. династије
древног Египта, која је стара око 4000 година ономе ко је
спреман највише да плати?10 Како је, уопште могуће, да се
тако вредна културна добра, која чине део светске културне
баштине, нађу на аукцији?  
На Унесковој листи светске баштине из Србије су
уврштени:11
1.

Стари Рас и Сопоћани, што се односи на манастире
Сопоћани и Ђурђеви ступови, Цркву Светог апостола
Петра и Павла и средњовековни град Рас (1979);

2.

Манастир Студеница (1986);

3.

Средњовековни споменици на Косову, под чиме под
разумевају Манастир Високи Дечани(2004), Пећку
патријаршију,  Катедралу Богородице Љевишке и Ма
настир Грачаницу (2006)12  Ови споменици стављени
су на листу угрожених због нестабилне политичке
ситуац
 ије;

4.

Археолошко налазиште Феликс Ромулијана (Felix Ro
mulian a) бившу резиденцију римског цара Гаја Гале
рија Валерија Максимијана (Gaiu s Galerius   Valerius
Maximian us) (2007);

5.

Стећци, средњновековни надгробни споменици који
се налазе на 28 локалитета на подручју данашње за
падне Србије, Босне и Херцеговине, западне Црне Го
ре и централне и јужне Хрватске (2016).

У процесу разматрања су и: 13
1.

Манастир Манасија;

10 Аукцијска кућа Кристи, 07. 05. 2020; https://www.christies.com/ salelan
ding/index.aspx?salenumber=18699&saleroomcode=nyr&lid=1&saletitle=
11 Унеско, 12. 05. 2020; 20. 04. 2020; http://whc.unesco.org/en/statesparties/
rs/
12 Прво је уврштен манастир Високи Дечани 2004. године, а затим је листа
проширена 2006. године, 12. 05. 2020; http://whc.unesco.org/en/list/724/
documents/
13 Навели смо само оне који се односе на културну баштину, 20. 04. 2020;  
http://whc.unesco.org/en/statesparties/rs/
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2.

Археолошко налазиште Јустинијана прима (Iustinian a
Prima) односно Царичин град;

3.

Смедеревска тврђава;

4.

Бач са околином;

5.

Неготинске пивнице.

На интернет страници Министарства културе и информиса
ња Републике Србије наведено је да је у Централном реги
стру непокретних културних добара уписано „2.023 споме
ника културе, 66 просторних културно-историјских целина,
151 археолошко налазиште и 66 знаменитих места,”14 а у са
радњи са великим бројем научних и културних институција,
Министарство је израдило и званични национални Претра
живач културног наслеђа Републике Србије, „са циљем да
се најширој јавности представе разноврсни дигитализовани
фондови и обезбеде информације о наслеђу које чувају би
блиотеке, архиви, музеји, галерије, заводи за заштиту спо
меника и други субјекти у култури... Он може бити покретач
многих позитивних процеса како у међуинституционалној
сарадњи, тако и у разумевању и јачању културног иденти
тета, привлачењу нове публике и популаризацији културе и
уметности у самом друштву.”15 На претраживачу су мапира
не установе културе у земљи, као и заштићена непокретна
културна добра разврстана по значају – непокретна култур
на добра, непокретна културна добра од великог значаја и
непокретна културна добра од изузетног значаја, а конци
пирана је и Временска линија културе Републике Србије и
Срба ван матице у којој су представљене кључне личности,
догађаји и културна добра српског народа16 Велики допри
нос у изради Претраживача дао је и Завод за проучавање
културног развитка.

Легати у култури
Како се Србија дуги низ година налази у веома бурним по
литичким и економским превирањима, држава је знајач
но осиромашила, па су издвајања за културу деценијама
уназад сведена на минимум. Оваква ситуац
 ија одражава
ла се и одражава не само на савремено стваралаштво, већ

14 Министарство културе и информисања Републике Србије 03. 03. 2020;
http://www.kultura.gov.rs/lat/zastita-kulturnog-nasledja/kulturna-dobra
15 Претраживач културног наслеђа, 04. 05. 2020; https://kultura.rs/o-projek
tu
16 Временска линија културе Републике Србије и Срба ван матице, 04. 05.
2020; https://vremenskalinijakulture.rs/
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и на могућност очувања, заштите и презентације културне
баштине.
Под легатом (legatum) се подразумева завештање покрет
не и непокретне имовине коју физичко лице или породица
(legator) оставља другом физичком или правном лицу које
називамо легатаром (legatarius), а који по закону о насле
ђивању не би дошао у посед те имовине. У овом процесу
завештања постоји још један учесник, који је извршилац
тестамента (onerat).
Под легатом се „најчешће подразумева даривање историј
ско-уметничких предмета одговарајућој установи”17 истиче
Аврамовић, и примећује да је међу ствараоцима највише ли
ковних уметника који завештавају своју имовину у форми
легата.18 Тако се од покретне имовине најчешће остављају
вредна уметничка дела, рукописи, фотографије, архивска
грађа, а од непокретне куће, зграде, станови, најчешће оне
у којима су  живеле знамените личности,19 али има и оних
објеката које су за живота дародавца имале сасвим другу
намену.
Уз легат који доприноси богаћену фондова легатара, међу
тим, иду и обавезе. Воља легатора се разликују од случаја
до случаја, али се по правилу очекује да се одржи сећање
на њих и њихову имовину, односно на њихов рад уколико
су били ствараоци или научници, тако што ће се легат чува
ти, заштити од пропадања и што ће бити излаган, доступан
јавности. Иако на први поглед ови захтеви не делују пре
велики, државне институције културе у осиромашеној зе
мљи најчешће немају довољно средстава да испуне вољу
легатора, поготово када до њих дођу у веома запуштеном
стању.
Поменућемо и да се у Србији много чешће користи форма
поклона, па иако ова два појма могу на први поглед да делу
ју готово идентично, ипак се битно разликују, јер се поклон
даје за живота, а легат наслеђује. Тако су и најважнији зако
ни којима се уређује легаторство Закон о наслеђивању и За
кон о облигационим односима, а на легате у култури приме
њује се и правна регулатива везана за ту област, попут Закон
о задужбинама и фондацијама или оних специјализованих

17 Аvramović, Z. (1994) Legati u kulturi Beograda: stanje, problemi i moguća
rešenja, Kultura br. 93-94, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvit
ka стр. 214.
18 Исто, стр. 215.
19 Уколико је у питању стамбени објекат или атеље, по правилу се оставља
заједно са намештајем који је био у објекту за живота легатора.
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који се примењују у зависности од тога коме је легат заве
штан, музеју, библиотеци20, архиву...
Секретаријат за културу града Београда задужен је за лега
те који се додељују Београду. Формира се стручна комиси
ја која процењује да ли је садржина легата довољно вредна
да буде прихваћена. „Општи је став музејских радника да
се не може прихватити сваки поклон који грађани понуде
институцијама културе или граду Београду. Било је случа
јева да се понуде репродукције Музеју града Београда или
неупотребљиви плакати и програми позоришних представа
Музеју позорипшне уметности... Прихватање легата може
да отежа и околност у којој се уметничка оставштина затек
не у туђем стану, а власник стана тражи исељење судским
путем (случај 120 рукописа композиција Јосипа Славенског
из 1981).”21
Понекад, правни наследници легатора траже да им се вредна
имовина врати, не зато што би желели да сами дођу у посед
драгоцених дела и стамбених објеката који се често налазе
у елитним деловима града, већ зато што институције који
ма су легати поверени на старање не брину о њима увек на
одговарајући начин. Разлози за то су бројни – финансијски,
просторни, кадровски, а најчешће жалбе се односе на неа
декватну заштиту и чување садржине легата који пропадају
од влаге, да нису доступни јавности, али и на ненаменско
коришћење објеката који су део легата.
Уколико институција којој је легат поверен нема одговара
јући простор, она га чува у неком изнајмљеном простору
„чиме изостаје адекватна заштита...  Одржавање је преску
по (станарина, грејање, струја, осигурање, обезбеђење) а
посета мала.”22
Проблем се не решава ни када део легата чини непокрет
на имовина уколико је у лошем стању, јер институције кул
туре немају новца за реновирање, а и ако није у употре
би, неопходно је месечно издвајање за рачуне и физичко
обезбеђење.
Чак и ако би се, у појединим случајевима, могло наћи раз
умевање за неодг оварајућу бригу сиромашних институција
културе о легатима, потпуно је недопустиво, а дешавало се,
20 О легатима Народне библиотеке Србије видети у: Božić, J. (2019) Le
gati u kulturnoj politici Republike Srbije, doktorska disertacija, Fakultet
političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 02. 04. 2020; http://www.fpn.
bg.ac.rs/wp-content/uploads/Jadranka_Bozic_ Disertacija _FPN.pdf
21 Аvramović, Z. нав. дело, стр. 217.
22 Исто, стр. 216.
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да вредни предмети који чине део легата нестану из инсти
туције којој су поверени.23
Иако се у раду бавимо државним институцијама културе,
када се говори о легатима у Београду мора се поменути још
једна изузетна институција, Удружење грађана „Aдлигат”.
Темељ Адлигата је породична библиотека с краја 19. века
Библиотека Лазић, а основани су и Музеј српске књижев
ности и Музеј књиге и путовања. Према наводима на ин
тернет страници удружења, поседују „више од милион би
блиографских јединица, од чега више хиљада раритета”.24
Удружење је основало „Дом легата” у коме се налазе легати
значајних личности и породица, међу којима су и легат Ми
лоша Немањића, Петра Бингулца, Милована Данојлића, Ср
бе Игњатовића, Мирјане и Павла Вуисића, породице Леко и
других, с циљем очувања њиховог дела и сећања на њихове
личности.25

Кућа легата у Београду
У Београду, као главном граду и граду са убедљиво најве
ћим бројем становника у земљи, налази се највећа концен
трација институција културе, као и највећа концентрација
установа културе од националног значаја, попут Српске ака
демије наука и уметности, Српске књижевне задруге, На
родног музеја, Музеја савремене уметности, Музеја позо
ришне уметности, Историјски музеј Србије, Музеј историје
Југославије, Народне библиотеке Србије, Народног позори
шта, Архива Југославије, Архива Србије, Републичког завод
за заштиту споменика културе, Завода за проучавање кул
турног развитка, Југословенске кинотеке, Југоконцерта,26 а
у њему се налази и највећа концентрација универзитета у
земљи, уметничких удружења, уметничких организација и
медија.

23 О несталим књигама из легата Данила Киша који се налази у САНУ
више у: Ђорђевић, Б. На легатима завиди Сорбона, Новости 28. јун
2009., 17. 03. 2020; https://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:243818Na-legatima-zavidi-Sorbona-1, као и о свећњаку из легата Арсе и Вере
Милановић који припада Музеју примењене уметности, а који се нашао
у антикварници хотела Хајат, видети у: Поповић, С. И дела убијају, зар
не, 10. новембар 2009, 17. 03. 2020; https://www.novosti.rs/vesti /kultu
ra.71.html:256622-I-dela-ubijaju-zar-ne
24 Адлигат, 22. 03. 2020; https://adligat.rs/organizacija/o-adligatu/
25 Исто, 22. 03. 2020; https://adligat.rs/legat/o-domu-legata/
26 Комплетан списак погледати на интернет страници Министарства кул
туре и информисања РС у документу Извештај – установе културе од
националног значаја, 24. 09. 2013; 29. 03. 2020. http://www.kultura.gov.
rs/cyr/dokumenti/izvestaj---ustanove-kulture-od-nacionalnog-znacaja
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Град Београд,27 осим што је оснивач и покровитељ неких
од најзначајнијих културних манифестација у земљи попут
Битефа, Феста, Бемуса, Белефа, Београдског сајма књига и
Октобарског салона, оснивач је и 30 установа културе28 – по
зоришта, центара за културу и галерија, библиотека и уста
нова заштите, међу којима се налази и Кућа легата.29 Она је
основана 2004. године30 с циљем да се бави легатима који су
поклоњени Скупштини града Београда, као и легаторством,
и као таква је јединствена државна институција културе у зе
мљи, па ћемо јој у раду посветити посебну пажњу. „Основна
делатност Куће легата је прикупљање, проучавање, обрада,
заштита и презентација легата града Београда,”31 који су за
вештани Београду од 1955. године до данас.32 Први легат
поклоњен граду Београду поклонио је вајар Тома Росандић
1955. године.33
Установа је регистрована за делатност музеја, галерија и
збирки, заштиту културних добара, уметничко стварала
штво, приказивање филмова, услуге рекламе, излагање база
података, репродукција видео записа, кантине..., а финан
сира се из буџета града Београда и из сопствених прихода,
попут продаје производа нпр. сувенира,34 изнајмљивања
опреме, донаторства, спонзорства, легата, поклона....35

27 За културу и уметност задужен је Секретаријат за културу, који има три
сектора: Сектор уметничког стваралаштва, Сектор заштите културних
добара и Сектор за правне и економске послове и послове инвестиција.
28 Списак погледати на интернет страници града Београда 29. 03. 2020;
https://www.beograd.rs/cir/ upoznajte-beograd/1036-kultura-i-umetnost/
29 Документе Елаборат „Проблем легата и потреба оснивања Галерије ле
гата у Београду” Миодрага Бате Протића из 1995. године, Правилник о
пријему нових легата Куће легата из 2006. године, Нацрт Правилника
о пријему нових легата Куће легата из 2016. године, текст тестамента
Љубице Цуце Сокић и тект уговора о поклону Олге Јеврић погледати у:
Božić, J. нав. дело.
30 Прелепи лого за Кућу легата која представља шаку која држи цвет, док
је са другом наткриљена, направила је Босиљка Кићевац Поповић – из
разговора са кустоскињом Дином Павић дана 15. 05. 2020.
31 Град Београд, 03. 03. 2020; http://www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/510736kuca-legata_2/
32 Кућа легата у Београду 03. 03. 2020; http://www.kucalegata.org/onama.
html
33 Павић, Д. (2019) Каталог Модерна, избор радова из колекције Куће 
легата, Београд: Кућа легата, стр. 15.
34 За сада продавницу сувенира има једино легат Петра Лубарде, а
планирана је једна и у легату Петра Добровића.
35 Решење о оснивању установе културе – Кућа легата бр. 6-320/04-XIII01, тачке 3. и 5,  03. 03. 2020., http://www.kucalegata.org/dokumenti/ akt.
pdf
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Актуелни директор Филип Брусић-Ренауд навео је да је
концепт рада ове установе „систематско и професионал
но старање о покретним и непокретним легатима који су
нам додељени, чување, конзервирање и излагање прове
рених уметничких дела, стварање базе података о свим
легаторима, предлагање пријема нових легата и збирки и
реафирмација племенитих идеја легаторства и дародарства
у нашем народу.”36
Данас Кућа легата, чије се седиште налази у центру града,
у Кнез Михаиловој 46, где се налази Галерија Куће легата,  
брине о једанаест легата, од којих је најновији Легат вајара
Косте Богдановића. Његов син Марко, поклонио је прошле
године граду Београду 35 oчевих скулптура,37 а иако подаци
о легату још увек нису наведени на сајту Куће легата, ин
формацију је потврдила кустоскиња ове институције Дина
Павић.38
Прве легате ова установа добила је на старање 2006. године.
Вајарка и академик Олга Јеврић поклонила је Кући легата
„своје 44 скулптуре изведене у фери-оксиду, гвожђу, цемен
ту, теракоти и патинираном гипсу,”39 а исте године покло
нила је 147 скулптура и Српској академији наука и уметно
сти, у којој је он једини „опремљен и презентован у оквиру
посебне поставке као пројекат Одељења ликовне и музичке
уметности САНУ.”40
Други легат те године поверен овој установи на старање је
Легат Миленка Шербана, сликара и примењеног уметника,
који се састоји од три целине. Прва се састоји од 35 њего
вих слика „од којих је највећи број уља на платну и пастела
на хартији...”, друга од „18 дела његових пријатеља и са
временика, међу којима су дела Надежде Петровић, Зоре
Петровић, Петра Лубарде, Мила Милуновића, Милана Ко
њовића, Петра Добровића, Стојана Аралице, Марка Челе
боновића, Недељка Гвозденовића, Ивана Табаковића, Крста
Хегедушића...” а трећа од предмета примењене уметности
36 Mundi, А. Kuća legata – čuvar kulturne baštine, 28. 06. 2028, 07. 05 .2020;
https://ryl.rs/kuca-legata-cuvar-kulturne-bastine/
37 Anonim. Grad Beograd na poklon dobio dve umetničke zbirke i stan za umet
nike u centru prestonice, 18. 12. 2019., 20. 05. 2020.;  https://www.blic.rs/
vesti/beograd/grad-beograd-na-poklon-dobio-dve-umetnicke-zbirke-i-stanza-umetnike-u-centru/61h57s5
38 Из разговора са кустоскињом Куће легата Дином Павић 15. 05. 2020.
године
39 Легат Олге Јеврић 24. 03. 2020; http://www.kucalegata.org/legati/olgaje
vric.html
40 САНУ, Легати и поклони 28. 04. 2020; https://www.sanu.ac.rs/jedinice/ga
lerija-sanu/umetnicka-zbirka/legati-i-pokloni//
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и „садржи 7 предмета... намештај, тепих, посуђе из периода
од 17. до 19. века.”41 Овај легат настао је као поклон његове
супруге Соње и ћерке Наде.
Већ наредне 2007. године, институцији је поверено још че
тири легата: Легат Милене Јефтић Ничеве Костић, Легат
Недељка Гвозденовића, Легат Вељка и Маре Петровић и
Легат Петра Лубарде.
Легат Милене Јефтић Ничеве Костић састоји се од „30 ра
дова који нас воде кроз различите епохе и дисциплине”42
стваралаштва ове примењене уметнице и сликарке. Легат
сликара Недељка Гвозденовића се састоји од 562 дела43 и
преузет је од Музеја града Београда. И Гвозденовић је преко
150 својих радова поклонио и Српској академији наука.
Легат Вељка и Маре Петровић у коме се налази „библио
тека, клавир, 900 рукописних јединица (преписка: Иво Ан
дрић, Слободан Јовановић, Паја Јовановић, Петар Добровић
и др.), слике из 19. и прве половине 20. века, антикварни
намештај, сребрнина...”,44 као и прелепа кућа у којој је књи
жевник и академик живео, која се налази у Драјзеровој 32, и
такође је првобитно био поверен Музеју града Београда на
чување. Овај легат је једини легат који се тренутно налази
у Кући легата, а који није из области ликовне или примење
не уметности (мада садржи и слике и скулпутре изузетне
вредности које је Петровић добио на поклон). Легат је граду
завештала супруга Мара, али нажалост, како су након смрти
супружника у вили живели станари који је нису одржава
ли, Кућа легата је ову заоставштину примила у веома лошем
стању.45
У Легату Петра Лубарде, који се налази у прелепој вили у
којој је сликар живео и радио последњих деценија свог жи
вота у Иличићевој 1 на Дедињу, коју је добио од државе на
доживотно коришћење, смештена је, тренутно, и дирекција
Куће легата. Овај легат чине и 24 његове слике, 292 цртежа

41 Легат Миленка Шербана 24. 03. 2020; http://www.kucalegata.org/legati/
milenkoserban.html
42 Легат Милене Јефтић Ничеве Костић  03. 05. 2020; http://www.kucalega
ta.org/legati/ milenajnk.html
43 Легат Недељка Гвозденовића 26. 03. 2020;  http://www.kucalegata.org/le
gati /nedeljkogvozdenovic.html
44 Легат Вељка и Маре Петровић 17. 03. 2020; http://www.kucalegata.org/
legati/petrovic.html
45 Matović, D. Velikan zaboravljen i u ruin ama: Propada legat Veljka Petrovića,
24. avgust 2014., 17. 03. 2020., http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/repor
taze/ aktuelno.293.html:506993-Propada-legat-Veljka-Petrovica.
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и графика,46 намештај, сликарски прибор, архивска грађа, с
тим што је у периоду након сликарове смрти, његова супру
га Вера, која је и завештала легат граду Београду, боравила
у њој још више од три деценије, уз веома лоше одржава
ње, па је било потребно велико улагање да би се некретнина
довела у стање у каквом је данас, опремљена по савременим
музеолошким стандардима. Међутим, из легата је за те три
деценије нестало тридесетак Лубардиних радова. Украдена
дела за сада нису пронађена.
Сликарка и академик Љубица Цуца Сокић била је међу гру
пом која се залагала за оснивање установе у Београду која
би се бринула искључиво о легатима. Завештала је своје ра
дове великом броју музеја у Србији, као и Српској акаде
мији наука и уметности, којој је 1982. године поклонила 20
својих дела,47 а Кући легата је поклонила „27 репрезентатив
них дела насталих између 1965. и 1985.”48 године. Легат је
преузет 2009. године.
Велики број својих скулптура, њих 124, цртеже, скице, би
блиотеку, алат, неколико радова других уметника као и кућу
у којој је живео и стварао49, која се налази у Владете Коваче
вића 18 на Сењаку, завештао је Београду и вајар, академик
Ристо Стијовић. Овај легат50 првобитно је био поверен Му
зеју града Београда на чување, а затим је предат Кући легата
2013. године и чини га више од 150 радова, међу којима се
налазе и радови других уметника које је Кућа легата прили
ком пописа затекла, попут радова Александра Дерока, Зоре
Петровић, Зоре Никезић... Обрада овог легата је у току, па
ће се тачан број његових скулптура знати након обраде.51 Ни
ову вилу није било одмах могуће претворити у легат, јер је у
њој бесправно живео један Стијевићев ученик.52
Године 2017. Кућа легата добила је још два легата и то Ле
гат Олге Јанчић и Галерију Петра Добровића. Легат вајарке
46 Легат Петра Лубарде 24. 04. 2020; http://www.kucalegata.org/legati/petar
lubarda.html
47 И она је касније, као и Гвозденовић, свој легат допуњавала.
48 Легат Љубице Цуце Сокић 29. 04. 2020; http://www.kucalegata.org/legati/
ljubicasokic.html
49 Кућа легата 30. 04. 2020., http://www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/510736kuca-legata_2/
50 Легат Риста Стијовића 07. 04. 2020; http://www.kucalegata.org/legati/ri
stostijovic.html
51 Из разговора са кустоскињом Куће легата Дином Павић 05. 06. 2020.
године.
52 Димитријевић, М. Легати Риста Стијовића и Вељка Петровића и да
ље затворени 11. 07. 2011., 18. 03. 2020; http://www.politika.rs/scc/cla
nak/183991/Legati-Rista-Stijovica-i-Veljka-Petrovica-i-dalje-zatvoreni
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Олге Јанчић чине 83 скулптуре и рељефи у камену, дрвету,
бронзи, алуминијуму, гипсу који су настали у периоду изме
ђу 1945. и 1992. године,53 с тим што је она оставила Београ
ду пре две и по деценије списак радова на коме се налазило
90 скулптура. Међутим, када је попис поново направљен
2015. године, испоставило се да недостаје седам скулптура,
па је комисија Куће легата констатовала „да су оне најве
роватније нестале приликом провала у атеље и кућу Олге
Јанчић где су све време биле смештене”.54
Галерија Петра Добровића основана је 1974. године, на
основу поклона супруге Олге и сина Ђорђа граду Београду
у којој се чува највећи део сликарових радова. До 2017. го
дине о овом легату се бринуо Музеј савремене уметности,
а онда је поверена Кући легата. Легат се састоји од „1407
уметничких дела од чега: 360 уља на платну, 14 акварела, 19
пастела, 29 темпера и 955 цртежа, као и 30 уметничких дела
других аутора,”55 и стана у Краља Петра 36. Ово је тренутно
једини легат о коме се стара Кућа легата који није отворен
за јавност, јер се реновира, а његово отварање је планирано
за јесен.
Да сумирамо, Кућа легата се данас стара о једанаест лега
та, међу којима су четири ван њеног седишта и чине засеб
не целине. Три су преузета од Музеја града Београда (Легат
Недељка Гвозденовића, Легат Вељка и Маре Петровић и
Легат Риста Стијовића), а један од Музеја савремене умет
ности (Галерија Петра Добровића). Далеко најзапуштенији
су били легати Петра Лубарде и Вељка и Маре Петровић.
У њихову обнову улагала је и Градска управа и Министар
ство културе, јер је брига о свим легатима у земљи брига и о
културној баштини нације. Међутим, иако су непокретности
успешно реновиране, велики број легата је опљачкан, па је
велика вероватноћа да драгоцене слике и скулптуре које су
биле поклоњене граду, никада неће бити изложене јавности.  

Закључна разматрања
У последњих неколико деценија по штампи је било пуно
критика власти због изразитог занемаривања свих легата,
укључујући и најзначајније, па иако би се ситуац
 ија дели
мично могла правдати стањем у коме се земља налазила, а
53 Легат Олге Јанчић 26. 04.2020., http://www.kucalegata.org/legati/olgajan
cic.html
54 Dimitrijević, М. Legat Olge Jančić na proleće pred publikom, 24. 12. 2017.,
26. 04. 2020., http://www.politika.rs/sr/clanak/395123/Legat-Olge-Jancicna-prolece-pred-publikom.  
55 Галерија Петра Добровића 28. 04. 2020., http://www.kucalegata.org/ gale
rijapdobrovica.html
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које се свакако одражавала и на културу, постојало је пуно
тога што је било могуће учинити и без превеликих улагања,
попут уређивања законске регулативе у овој области.
Док чекамо боља времена, постојећи легати који су у до
бром стању из целе земље могли би, такође, бити мапирани
и презентовани јавности путем сличног вишејезичног сајта
као што је Претраживач културног наслеђа, а са првим сред
ствима која се могу одвојити било би неопходно почети са
заштитом легата, да се заустави њихово даље пропадање.
Оно са чиме се не би смело чекати и од чега се не би смело
одустајати је потрага за покраденим садржајима легата, дра
гоценим делима који чине део националне културне башти
не, јер се руиниране виле могу реновирати, док је вредност
отуђених уметничких дела ненадокнадива.
Како је Кућа легата у протеклих четрнаест година од када
јој је први легат поверен све поверене легате обновила и
отворила за јавност, осим Галерије Петра Добровића који
се отвара на јесен, можда би рад ове институције могао да
охрабри будуће легаторе да завештају своја дела земљи и
будућим поколењима.
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BEQUESTS WITH A SPECIAL REVIEW OF THE
HERITAGE HOUSE-BELGRADE
Abstract
Taking care of a country’s cultural legacy is the priority of each nation’s
cultural policy. The most important is its protection, since lost legacy
cannot be compensated. However, research is also very important as
is its presentation to the public. On the one hand, it is not surprising
that allocations for culture in a poor country are minimized. On the
other hand, there are many unsolved problems that do not depend on
finances, like legal regulations in this domain. In this research we are
going to pay special attention to the bequests of The Heritage HouseBelgrade, whose founder is the City of Belgrade, since it is а unique
state institution whose main activity is related to heritage and legacy.
Key words: cultural policy, bequests, The Heritage House-Belgrade,
cultural heritage, City of Belgrade
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Бојан Јевтић, Woman is a Mainstay of the Home,
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Народни музеј Крушевац
УДК 392.86:663.41(4)”652”(091)(049.32)
             392.86:641.87(4)(091)(049.32)

ПИВО И ПРОМЕНЕ У 
ИСТОРИЈИ И КУЛТУРИ
MAX NELSON, THE BARBARIAN’S BEVERAGE,
A HISTORY OF BEER IN ANCIENT EUROPE,
ROUTLEDGE, LONDON AND NEW YORK 2005;
ISBN 0-415-31121-7
У стручној литератури ретке су публикације посвећене
историјату и значају алкохолних пића на простору Европе,
са изузетком вина. Књига коју потписује Макс Нелсон (Max
Nelson), професор грчких и римских студија на Универзите
ту Виндзор у Канади (University of Windsor, Canada), бави
се производњом, конзумацијом и симболиком коришћења
пива на европским просторима током праисторије, антике
и раног средњег века. Алкохолни напитак који представља
тему рада означен је као аутохтони европски производ чије
праћење постојања кроз миленијуме рефлектује промене и
процесе који су се одвијали током различитих историјских
епоха.
Прва реченица у књизи указује на констатацију да је пиво
данас најкоришћенији алкохолни производ на свету и трећи
најпопуларнији напитак, после воде и чаја. Циљ аутора пу
бликације је да образложи начин настанка и развоја пива ко
је, према М. Нелсону, чини аутохтони продукт у Европи, где
је, независно од процеса у Египту и Месопотамији, настао
током епохе праисторије.
Морамо имати у виду следеће: аутор наглашава да је јасно
да данашњи термини „алкохол”, „вино” или „пиво” не мо
рају означавати исте продукте у античком периоду, као и
да су коришћени у недостатку прихватљивијих назива. У
складу са тим, под појмом „пиво” се означава сваки алко
холни напитак на бази сирупа слада (проклијалог жита), без
обзира на то да ли његови састојци садрже друге елемен
те (ферментизоване или неферментизоване). Прецизније,
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реч је о ферментисаним напицима у основи сачињеним од
житарица, воде и квасца.
У књизи којој посвећујемо приказ, М. Нелсон даје опсежан
поглед на историјат пива, како на истоку тако и на западу,
закључујући да зачетак справљања овог типа напитка сеже
у далеку прошлост, пре него што су људи почели да оста
вљају писане трагове о својим достигнућима. Процес спон
тане ферментације воћа чест је у природи, што доводи до
конзумирања алкохолних продуката од стране животиња.
Вероватно је да су људи још у периоду неолита практико
вали узимање ферментисаног дивљег воћа у нади да ће ти
ме остварити жељене ефекте, оличене у телесним стањима
сличним опијености. На приближан начин, откривене су и
сличне могућности које су пружали мед, вода и млеко. Људи
су, временом, покушавали да понове процес, без разумевања
његовог принципа, након чега је уследило схватање улоге
шећера у процесу ферментизације.
Проблем везан за производњу пива састоји се у томе што
воће у себи садржи одређене количине шећера и воде, и, у
принципу, потребан је само додатак квасца за отпочињање
чина ферментизације. Код производње пива, неопходно је
пронаћи начин на који се нерастворљиви скробови и шеће
ри из житарица претварају у растворљиве, чиме се добија
напитак са малом садржином алкохола. Након овог закључ
ка, аутор износи занимљива размишљања о методи и пракси
којим је ово питање могло да буде решено у давно прошлим
временима.
На почетку прегледа историјата продуковања напитака који
се могу повезати са пивом, Макс Нелсон износи чињеницу
да најстарији подаци о производњи пива потичу из Месопо
тамије. Затим, предочава дугу и богату традицију производ
ње опијајућих напитака (укључујући и пиво) на територи
ји Европе, где се овај процес одвијао независно од других
географских простора, попут Блиског Истока или Египта.
Паралелно користећи археолошке налазе из читаве Европе
и писане изворе античких грчких писаца, аутор износи ар
гументовану претпоставку да је процес справљања пива на
овом простору започео најраније око 3000. године пре нове
ере и да начин производње напитка, онаквог каквог га данас
познајемо, највероватније води порекло из Европе.
Засебно поглавље посвећено је предрасудама које су антич
ки Грци показивали према пиву. Наводи се да се прве за
блуде уочавају у делима атинских писаца (првенствено код
аутора драма), у V веку пре нове ере, који пишу о пиву као
о „немужевном” пићу које конзумирају странци. Овај став
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подупрт је размишљањима по којима је вино топло и мужев
но пиће, насупрот хладном и немужевном пиву, што је до
датно појачавало уверење да вино представља чист напитак,
за разлику од пива које је искварено додатком квасца.
У наредном поглављу књиге објашњава се изнети став, ко
ји се тумачи као последица два различита схватања употре
бе алкохолних пића развијена у свести старих Грка. Аутор
предочава да су Грци правили јасну разлику између свог
приступа конзумирању алкохола, у коме вино представља
савршен напитак, и коришћења различитих врста опојних
напитака код других народа (првенствено Скита) који су их
доводили до стања у којем се њихово понашање није могло
држати под контролом.
Као најизразитији пример „пивопија” који су потпали под
утицај грчког схватања о коришћењу алкохолних пића наве
дени су Келти. Они су временом прихватили поимање вина
као супериорног напитка на исти начин на који су прихва
тили римску политичку и културну хегемонију. Новона
стале околности довеле су до великог пада у производњи и
потрошњи пива на подручју Западне Европе.
Посебно поглавље у овој књизи посвећено је римском пе
риоду које карактерише „владавина вина”. Презентовани су
модуси којима су Римљани покушавали да се помоћу свог
омиљеног алкохолног пића надмећу са популарношћу пи
ва у провинцијама. Аутор посвећује пажњу и бројним хри
шћанским записима о пиву, уз истицање непријатељског
става према овом напитку од стране римске цркве, насупрот
његовом прихватању у оквиру ирске цркве.
Прича се заокружује погледом на успон Германа током V
века нове ере, што је означило и оживљавање традици
је конзумирања пива у Европи. Аутор посебно место даје
значају производње пива у англосаксонској Британији и
каролиншкој Галији.
Следи закључак да проучавање историјата вина и пива може
да послужи као путоказ за праћење токова идеологија у про
шлим миленијумима, као и да данас веома омиљено пиће
многих људи чини продукт који је настао и који се развио на
европским просторима.
Сматрамо да је реч о изузетно квалитетној публикацији,
испуњеној провереним и занимљивим подацима посвеће
ним теми која није често заступљена на страницама струч
не литературе. Наим
 е, у овој књизи презентовани су мало
познати подаци, али и отворена бројна питања, од којих на
нека можда пруже одговоре управо нова открића, оличена
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у археолошким налазима и/или у до сада неоткривеним пи
саним изворима. Нови поглед на тему ускоро ће нам дати и
сâм Макс Нелсон у оквиру најављене шестотомне „Култур
не историје алкохола”, коју ће потписати као уредник, али и
аутор појединих поглавља.

Бојан Јевтић, Natural girl,
110x76 цм, 2015.
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Музеј града Београда, Београд
                        УДК 069.5(497.11)”2019”(049.32)
728.8(497.11)”18/19”(049.32)

СТАРИ КОНАК – 
ЗАБОРАВЉЕНИ 
БЕОГ РАДСКИ ДВОР
У Музеју примењене уметности, у периоду од 29. августа
до 25. септембра 2019. године приређена је изложба Стари
конак: заборављени београдски двор. Њени аутори су мср
Дејан Вукелић, докторанд Семинара за музеологију и хери
тологију Филозофског факултета Универзитета у Београду,
мр Јелена Пераћ, музејски саветник Музеја примењене
уметности, и Владимир Томић, виши кустос Музеја града
Београда. Изложба је реализована у сарадњи Музеја при
мењене уметности и Музеја града Београда, уз подршку
других, сродних институција и појединаца (колекциона
ра), који су позајмицом материјала из сопствених колекција
употпунили ову значајну и слојевиту поставку.
Као што сведочи сам назив, изложба је посвећена оживља
вању меморије на Стари конак, резиденцију последњих
Обреновића, порушену годину дана након Мајског превра
та 1903. године, и покушају расветљавања судбине уметни
на и других предмета који су чинили део дворског инвен
тара, а који су након убиства владарског пара Александра
и Драге Обреновић били измештени и отуђени. Стога су
представљени експонати који сведоче о ентеријеру Старог
конака, познатог претежно из описа страних путописаца ко
ји су у Београду боравили крајем XIX и почетком XX века,
потом делови оригиналног намештаја који је красио луксу
зно опремљене краљевске одаје, као и штампани примерци
европских илустрованих недељника, са извештајима и пра
тећим цртежима самог здања и крвавог чина који се на том
месту одиграо.
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Посебну целину, као драгоцено визуелно сведочанство о из
гледу и садржају Старог конака, чине 64 албуминске фото
графије, од којих већина није била позната стручној и ши
рој јавности, а чије је ауторство, са извесном дозом опреза,
приписано фотографима Љубиши Ђонићу и/или Милану
Јовановићу. Један део тих снимака пружа увид у унутрашњу
декорацију здања, посебно јавних простора, строго подеље
них на „мушке” и „женске”, међу којима се егзотиком и лук
сузом истиче Арапски салон краља Милана, док други при
казују појединачне предмете, измештене из свог примарног
(дворског) контекста. На њима фигурирају дела примење
не уметности, произвођена претежно у бечким и париским
радионицама, као што су фотеље, столови, комоде, сатови,
завесе, рамови за слике, сервиси, вазе, посуде од керамике,
порцелана и племенитих материјала. Претпоставља се да су
предмети из Старог конака изнети непосредно пре његовог
рушења, како би, овековечени у фотографском медију, били
пласирани на тржиште и потом коришћени у комерцијалне
сврхе. Поједини снимци су накнадно уступљени Доротеу
му (Dorotheum) ради публиковања у каталогу аукције коју
је краљица Наталија Обреновић приредила у Бечу 1905. го
дине. Пошто је идентитет нових власника, па самим тим и
судбина ових предмета, у већини случајева остао непознат,
фотографски снимци на којима су овековечени неоспорно
имају улогу визуелне репрезентације оригиналних предмета
и представљају најрелевантнији доказ њихове присутности
и постојања на двору.
Осим фотографија, које чине највећи сегмент поставке,
на изложби су заступљени и оригинални комади стилског
намештаја, канабе и фотеља из некадашњег салона краља
Александра Обреновића, данас у поседу манастира Вра
ћевшнице. Ови ексклузивни предмети, израђени у радиони
ци Виктора Емона (Victor Aimone) 1900. године у Паризу,
љубазношћу сестринства враћевшничког манастира, приго
дом ове изложбе су први пут изложени изван окриља мана
стирске ризнице. Они су не само одраз укуса и афинитета
краља Александра, по чијој су поруџбини изведени, већ чи
не невелику скупину дворских покретности чија је судбина
након династичког преврата позната. Током боравка у Бео
граду између 1903. и 1905. године, тадашњи игуман мана
стира Враћевшнице Михаило Урошевић их је откупио, за
једно са италокритском иконом Беогородице Елеусе, за коју
се сматра да је била део инвентара спаваће собе краљевског
пара у Старом конаку.
У оквиру изложбе, скупоцени комади намештаја из враћевш
ничке ризнице формирају малу амбијенталну целину, коју
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употпуњују два репрезентативна портрета краља Милана и
краљице Наталије Обреновић, које је сликар Стеван Тодо
ровић 1883. насликао за потребе српског посланства у Ца
риграду (Музеј града Београда), као и сребрна жардинијера
краља Милана, произведена у Бечу око 1880. године (Исто
ријски музеј Србије). Посебну ноту изложби дају, међутим,
два предмета која се везују за сам чин трагичне погибије
краља Александра и краљице Драге у превратничкој ноћи
између 28. и 29. маја 1903. године, а то су кључ за тајну
просторију у Старом конаку, у којој су се крили од завере
ника (Историјски музеј Србије), као и део завесе којом су
била умотана тела владарског пара на умору (Музеј руднич
ко–таковског краја). Ови експонати најнепосредније доча
равају трагику догађаја и илуструју све његове непосредне
последице – убиство владара које је обележило крај једне
династије и читаве епохе.
Смрт владара запечатила је и судбину здања у коме су они
обитавали, столовали и напослетку страдали. Пошто објек
ти деле судбину оних које треба да представљају, Стари
конак је срушен како би се, његовим физичким уништењем,
из колективне меморије српског народа избрисале успоме
не на последње Обреновиће и њихову бруталну смрт, која
је изазвала бројне полемике и осуде у европској јавности.
Сличну судбину делили су и уметнички, употребно-декора
тивни и други предмети из дворске заоставштине Обрено
вића, који су и у периоду након преврата били растакани,
продавани на аукцијама или препуштени немару. Стога се
може закључити да је на изложби, наративом о Старом кона
ку, његовом инвентару и њиховој заједничкој судбини, двор
представљен у свој пуноћи и сложености његовог значења,
не само као место обитавања владара и позорнице власти
већ као својеврсни микрокосмос и, пре свега, као огледало
државе и њеног поретка.
Ова изложба, коју прати модерно опремљен и богато илу
стровани каталог са студиозно написаним радовима наста
лим као резултат исцрпних истраживачких напора аутора,
на јединствен и интригантан начин посетиоцима нуди увид
у ексклузивни материјал, до недавно готово непознат јав
ности, којим је илустрована судбина заборављеног београд
ског двора. Она уједно баца светло и на читаву епоху у исто
рији Београда од 1840. до 1904. године, као и на опсежне
урбанистичке захвате у самом језгру града, који су подра
зумевали измештање центра града на Теразије, где је подиг
нута кућа Стојана Симића (потоњи Стари конак) као прво
репрезентативно здање.
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Захваљујући великој материјалној, историјској и сведо
чанственој вредности изложених предмета, а нарочи
то фотографских снимака ентеријера, пружена је могућ
ност својеврсне реконструкције живота на двору и високе
дворске културе коју су неговали последњи Обреновићи.
Упоредном анализом ретко сачуваних материјалних оста
така прошлости и исцрпнијих писаних извора, омогуће
но је потпуније сагледавање и тумачење Мајског преврата
и његових последица, као једног од преломних догађаја у
новијој српској историји. Истовремено, покренут је низ пи
тања која се тичу отуђења и уништења културног наслеђа,
концепта damnatio memoriaе и стратегија политике забора
ва. На основу темељних истраживања музејског, архивског
и аукцијског материјала, аутори су покушали да уђу у траг
појединим „изгубљеним” и „заборављеним” предметима из
заоставштине Обреновића, као и да подстакну питање евен
туалног повратка експатрисане заоставштине у некој ближој
или даљој будућности. Пажљивом селекцијом репрезента
тивних музејских предмета, којој је претходио приљежан
научни и теренски рад, на дубоко промишљен и креативан
начин су представили једну историјски и културолошки
сложену тему, интригантну како за стручну тако и за ширу
јавност, те утрли пут новим сагледавањима овог и сличних
феномена.
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РАДОВИ
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА
УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног
научног одбора категоризован од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

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

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

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница,
укључујући графиконе и илустрације.
3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних
страница.
3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим.
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента и
да се фокусира на саму аргументацију.
3.4 Текстови који се достављају часопису треба да буду
ослобођени словних грешака насталих током куцања текста,
у складу са правописом, граматички, језички и стилски
доследни.
3.5. Текстови који се достављају на објављивање часопису
Култура подлежу антиплагијат контроли коју врши
Центар за евалуацију у образовању и науци – ЦЕОН. Поред
тога, од аутора се тражи дигитализована изјава са потписом
којом гарантује да је текст који је доставио оригиналан.

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

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

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