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ИСТРАЖИВАЧКА МИСИЈА КУЛТУРЕ
О НАПОРУ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ

Б

рој 170–171 часописа Култура нуди ревносном читаоцу сасвим особен тематски
триптих. Тематске целине „Култура, субјект, филозофија”, „Култура и креативност”
и „Култура и наслеђе”, све три овога пута уобличене без потписа појединачних
приређивача, понудиће веома јасну, добро изоштрену слику о томе шта Култура јесте. Када
нагласимо да је Култура научни часопис јединствене уређивачке концепције, јединственог
тематског обухвата и с јасно дефинисаним формативним критеријумима, отворен за широк
спектар радова из области друштвених наука и хуманистике, то не говори много уколико
смо претходно заборавили да нагласимо како иза овог полувековног часописног пројекта
стоји обухватан, систематичан и особен напор интерпретације света с којим се суочавамо.
Радови у овом броју Културе обједињени су заједничким напором интерпретације,
напором који је истовремено изазов и задатак, у исти мах обавеза сажимања и дисциплиновања мисли, но исто тако и слобода методолошког уобручавања. Интерпретације које
ћемо читати у овом броју засниваће се на дефинисању и редефинисању свих расположивих
научних и друштвених функција и улога, на трагању и налажењу обележја и односа унутар
специфичних искустава и феномена.
Покретање теме о повезаности културе, филозофије и дефинисања субјекта, о спонама културе и наслеђа, као и културе и креативности, важно је због вековне борбе интелектуалаца и научника да остваре аутономију истраживања у строго нормираном друштву, због постављања питања на који се начин формирају релације између феномена и
контемплације о њима, због разјашњења енигме о томе како дејствује нормативизација,
због потраге за одговорима на низ недоумица и непознаница, попут оних као што су: да ли
се одређени друштвени и културни механизми наслеђују, рециклирају или перпетуирају,
остављају ли претходне генерације наредним нараштајима трагове и упутства о томе како
живети у свету, како се поставити пред изазовима и принудама, а како обновити веру и
вредност у све оно што је дуго било одсутно, расуто и прећутано.
Теме историје и идентитета, друштвених феномена, чувања традиције и откривања
знања тек су незнатан део истраживачког репертоара аутора и ауторки, заинтересованих
да поставе нове приоритете у изучавању и истраживању.
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ХЕГЕЛОВ ТОТАЛИТЕТ КАО НУЖНИ
ИЗАЗОВ МОГУЋНОСТИ ОСТВАРЕЊА
ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТИ
ПОЛЕМИЧКИ СПИС
Сажетак: Рад представља полемичко испитивање могућности остваривања интеркултуралности у контексту Хегеловог тоталитета, као истине и стања савременог света. У
разматрању овог проблема полази се од базичних појмова Хегелове филозофије Духа да би се
омогућио увид у кључне проблеме тоталитета у Хегеловом филозофском систему. Разматра
се дијалектички однос који делује унутар Хегеловог система Духа и отвара се питање филозофије историје, као специфичног начина промишљања историјског кретања који нас упућује
на преиспитивање могућности остваривања интеркултуралности у савременом глобалном
друштву. Превазилажење тренутног историјског тоталитета – глобалног капитализма,
захтева поновно суочавање са Хегеловом филозофијом и поставком дијалектике која је у
основи света у којем живимо. Такође, у раду се нуди промишљањe алтернативног делања,
искорака ка остваривању идеје и праксе интеркултуралности и развијања дијалектичког
одговора на первертирани хегеловски тоталитет који обележава садашњицу.
Кључне речи: тоталитет, интеркултуралност, филозофија историје, дијалектика две
свести, империјализам, постмодернизам

З

Увод

ашто данас, у 21. веку, писати о Хегелу (Hegel) и посебно зашто писати критички о њему
у светлу могућности постизања интеркултуралности у савременом глобалном свету?
Одговор није једноставно дати, што не значи да одговора на ово питање нема. Савремени
свет је након краја Хладног рата и успостављања капитализма у бившим социјалистичким
државама постао глобални капиталистички систем. Први пут у историји је цео човеков
свет супсумиран под један јединствени систем1 који тотализује животне праксе и мисаоне
системе човека унутар ове глобалне машинерије. Први пут је сусрет најразноврснијих и
најразличитијих култура условљен динамиком ширења светског капиталистичког система.
1 Без обзира на локалне варијетете у оквиру самог капитализма при његовом сусрету и судару с различитим
културама.

9
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Наравно, овај сусрет није никако пример демократске размене културних искустава већ је
једно империјалистичко сударање (с локал-културама) капиталистичке машинерије која
тежи репродукцији капиталистичких производних односа и локал-култура различитих
народа. Где је ту Хегел? Свуда! Хегел је управо онај мислилац који је писао и прижељкивао
да се свет уједини под окриљем светског (апсолутног) Ума.2
Управо је савремени свет вулгарно остварење Хегелове идеје светског субјекта који
се самоослобађа постајући светски и све сложенији. Наравно, поставља се питање шта
се дешава са индивидуалним субјектом у таквом поретку? Ако је 21. век донео глобално
прокламована људска права, да ли је капиталистички Молох заинтересован да их уопште
примети као важна или је индивидуалном субјекту остваљен једини могући исход: да се
одрекне властите индивидуалности и да се супсумира под узансе и окриље светског капиталистичког система?
Циљ овог списа јесте да покуша да покаже како је савремени капитализам заправо
један облик Хегеловог тоталитета инструменталног, техничког Ума, који се заснива на човековој фетишистичкој иманенцији, те да као такав он усисава у себе све облике људског
постојања при саморепродукцији и глобалном ширењу. Као што Хегел у својој Феноменологији духа објашњава дијалектичку игру свести господара и свести роба,3 тако и капитализам у савременом свету успоставља империјалистички поредак у којем се лако да утврдити
ко је господар, а ко је у позицији роба.
Остаје питање интеркултуралности, као могућности и као цивилизацијског задатка. Овде ћемо покушати да назначимо могућности праваца којима би ваљало ићи у циљу
остварења интеркултуралности. Потребно је казати да је интеркултуралност племенита
хуманистичка визија света, алтернативна постојећем капиталистичком Молоху. Такође,
требало би рећи и да сам пут постизања и остварења интеркултуралности није један и
јединствен – већ се ови разликују и у томе јесте демократичност и слобода у обликовању
интеркултурних прожимања и богаћења различитим сазнањима и искуствима које такви
сусрети и прожимања нужно у себи носе.
Кроз анализу Хегеловог дела правиће се паралеле са савременим светом и његовим
развојем у 21. веку, како би се аргументацијски ојачала претходно изнесена теза да је савремени светски капиталистички систем вулгаризовани Хегелов тоталитет. Критичким
разматрањем Хегеловог схватања филозофије историје имамо могућност да налазимо алтернативна мишљења и да на тај начин заправо демократизујемо властите умове изван догматике тотализујућег система и његових агресивних узансa.

Приступ и метод
Овај спис ће се састојати из три поглавља кроз која ћу проблематизовати тему списа. У
првом поглављу ћу настојати да укратко представим основне позиције и појмове Хегелове филозофије, као и принципе заснивања Хегеловог система апсолутног Духа. То подразумева квалитативну анализу Хегелових дела, што ће се провлачити кроз цео рад. Циљ
2 Hegel, G. F. W. (1986) Fenomenologija duha, Beograd: BIGZ.
3 Pippin, R. B. (2011) Hegel on self-consciousness, New Jersey: Princeton University Press, p. 11.
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овог поглавље је да прикаже основне проблемске поставке Хегелове филозофије, из којих
се отвара пут изградњи специфичне филозофије историје. Циљ поглавља није да буде уџбенички преглед Хегелове филозофије духа, тако да ћу се фокусирати само на оне аспекте
Феноменологије духа4 који су најрелевантнији за тему овог списа.
У другом поглављу ћу објашњавати Хегелову визију и концепт филозофије историје,
уз повремене сликовите приказе из истоименог дела славног дијалектичара. Такође, циљ
овог поглавља је да покаже карактер Хегеловог виђења историје и да одговори на питање
зашто је таква филозофија историје изазов могућности остварења интеркултуралности.
Овде ће бити остварен и критички осврт на Хегелову концепцију филозофије историје у
светлу налажења могућности остваривања и мишљења алтернативних дијалектичких решења историјског кретања човечанства.
У трећем поглављу ћу покушати да понудим алтернативу, односно нацрт решења/
усмерења: у ком правцу је потребно промишљати друштво и културу како би се могла
остварити интеркултуралност. Ово поглавље ће имати најамбициознији задатак: да понуди
оригиналну мисао за савремени свет. Ово поглавље је полемичког карактера и отворено је
за плодотворну критику.
У овом спису ћу се придржавати свих епистемолошких захтева које налаже методологија друштвене науке,5 како би научност овог рада била у складу са академским и сазнајним узансима. Ту првенствено мислим на идеал објективности, систематичности, проверљивости употребљеног материјала, пажљиво навођење извора и повремено приказивање
цитата из изворног дела, у светлу веродостојнијег и плоднијег аргументовања у самом раду.
У закључку ћу се осврнути на исходе овог списа и на перспективе које исти настоји
да понуди/отвори за даље научно бављење и дискусију. Списак употребљене литературе
биће дат на крају рада.

Основне поставке и појмови Хегеловог система
У овом поглављу ћу покушати да начиним преглед базичних Хегелових полазишта и појмова његовог система Духа. Стога ће ово поглавље бити прелудијум наредном, а у којем
ћу говорити о Хегеловом концепту и схватању филозофије историје у истоименом делу.
Пођимо од Хегеловог захтева да филозофију уздигне од љубави према знању до ранга науке
– самог знања.6 Хегел сматра да би такво уздизање филозофије до ранга науке било извршење унутрашњих нужности која већ јесте иманентна самом знању, а с друге стране, било би
то и оправдање свих ранијих покушаја да се ово коначно спроведе у временској реалности.
Наука, према Хегелу, тек има задатак да буде почетак једне саморефлектујуће целине
свести (Ума), тако што се креће од појма ка систему појмова и закона.7 Ово подразумева да
наука мора имати у виду и пређашње кретање свести, као и њено будуће развијање како би
могла имати карактер општости и тиме избегла да буде субјективна делатност изузетних
4 Хегел, Г. B. Ф. нав. дело.
5 Milić, V. (2014) Sociološki metod, Beograd: ZUNS.
6 Хегел, Г. B. Ф. исто, стр. 3.
7 Исто, стр. 4–7.
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појединаца. На истом месту Хегел наглашава разумску форму науке као нужни услов могућности да она буде својина свих људи – а разумска компонента науке то омогућава. Оно
што је прва препрека остварењу реченог јесте формализам у филозофији новијег доба који
се у њој изнова рађа, а он неће нестати докле год сазнању о апсолутној стварности не буде
јасна његова природа.8 Општа представа, ако претходи покушају властитог спровођења,
олакшава разумевање тог спровођења. Управо на овом истом месту Хегел супстанцију проглашава субјектом.9
Шта значи да је супстанција заправо субјект? То значи да супустанција има способност
за негацију, односно за рефлектовање у себе саму кроз другобивство. То значи да је супстанцији иманентно дијалектичко превладавање себе саме, помоћу негације као главног метода:
„Као субјекат та жива супстанција јесте чиста једноставна негативност, управо тиме
она представља подвајање једноставнога, или супротстављајуће удвостручавање, које је опет
негација ове равнодушне разноликости и њене супротности: оно што је истинито јесте сама
та једнакост која се поново успоставља или рефлексија самог себе у другобивству (курзив у
оригиналу – А. В.) – не исконско јединство као такво или непосредно јединство као такво.”10
Сада, дакле, видимо Хегелов модел цикличног кретања супстанције, који није напросто цикличан: прецизније речено негација спрам другобивства омогућава спирално
напредовање развоја супстанције/субјекта (Aufhebung). Тако се субјект креће истовремено
циклично, али и темпорално напредује. Сада долазимо до онога што представља исход кретања субјекта, од почетка до краја – то је апсолут,11 дакле целина овог кретања представља
истину јер једино целина може бити истинита. Субјекат јесте заправо самопостајање. Апсолут је такође израз општости кретања субјекта. То кретање Хегел на наведеном месту назива и посредовањем – рефлексијом у самога себе, чисту негативност. Реч је о иманентној
особини супстанције која је чини могућном да бива субјектом.12
Оно што покреће јесте биће за себе, односно чиста негативност, а резултат је, по
Хегелу, исто што и почетак: зато што почетак представља сврху.13 Разлог овог излагања
јесте да се схвати да је сврховитост могућа једино као систем, самим тим и Хегел жели да
филозофију уздигне до нивоа науке – до нивоа система, као самокрећућег процеса. Истинито је стварно једино као систем, као апсолутни Дух – биће по себи и за себе. Биће по себи
и за себе мора самом себи бити предмет управо на основу сопственог самопроизвођења и
рефлектовања у себе:
„Дух који, тако развијен, зна за себе као за дух јесте наука. Наука представља његову
стварност и оно царство које он изграђује у себи у своме властитом елементу.”14
Посебно је важно питање индивидуума у Хегеловом систему: индивидуум се мора
уздићи до нивоа научног знања (ниво Духа), посебан индивидуум је за Хегела – недовршени
8 Исто, стр. 9.
9 Исто, стр. 9–10.
10 Исто, стр. 10.
11 Исто, стр. 11.
12 Пипин, Р. Б. нав. дело, стр. 20–21.
13 Хегел, Г. B. Ф. нав. дело, стр. 12.
14 Исто, стр. 14.
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дух.15 Овај недовршени дух појединца се образовањем уздиже до општег Духа: реч је о освешћивању супстанце о себи самој. Већ на наредној страници наведеног дела објашњава Хегел да је образовање давање свести супстанцији о њој самој. Као што се да приметити за
индивидуума је пут већ „утабан”: он кроз образовање пролази све оне фазе развоја које је
општи Дух у свом развитку већ прошао – нема ту много простора за било каква волунтарна
скретања и креативност.
Важно је да појаснимо Хегелов концепт самосвести кроз дијалектичку игру свести
господара и свести роба. Реч је о сусрету два индивидуума, односно две самосвести: код
Хегела то значи да једна тежи да поништи другу, односно да је у потпуности укине.16 Свест
је истинита, али је и нешто другачије од ње саме: она се искуством враћа себи самој – постизањем саморефлексивности:
„У ствари пак самосвест јесте рефлектирање из бића чулнога и опажајнога света, те
у суштини представља враћање из другобивства.”17
Дакле, преласком у чулносни свет свест доживљава сопствену негацију, као једну
другост, али је у повратку себи (саморефлектовању) поново препознаје као себе – то је дијалектичка игра свести која омогућава саморефлексивног субјекта, односно омогућава јединство свести с њом самом. Јединство свих разлика које настају у свести (путем негација)
заправо чине живот. Супстанција је тако у стању сталног кретања у самој себи, а она у том
кретању јесте бесконачна. У свом току супстанција ономе што је живот супротставља оно
што је опште, те дакле живот неминовно у једном тренутку нестаје у оном што је опште,
али се на основу тог општег одржава као индивидуалитет.18 У наставку Хегел објашњава да
је ток супстанције заправо израз саме суштине бића. Појединачна свест јесте, према Хегелу, апсолутна суштина, а оно што је друго свести, што јој је онострано ње саме – што она
кроз негацију спознаје, јесте оно што свест чини несрећном свешћу.19 Такође, не би требало
губити из вида ни да Хегел свест види као субјект жудње (воље) за животом, односно да поистовећује свест са жељом/жудњом: с тим што Хегел настоји да раздвоји жудњу животиња
(као природног нагона) од жудње човека, која потиче из самосвести.20
Али шта ћемо у случају када имамо две самосвести? Под условима да се свака појединачна самосвест односи према самој себи на већ описани начин, а према оној другој
као независном предмету. Ако смо разумели да свака свест себе доживљава као самосвест,
а све изван себе као негацију, онда је јасно да и другу свест, без обзира на њен тоталитет у
саморефлексији, такође препознаје кроз негацију. Хегел одговара да мора доћи до сукоба
два индивидуума, односно две самосвести,21 до те мере да сваки индивидуум мора да стави
живот на коцку у настојању да одбрани право на властити индивидуалитет и могућност
да његово суштаство буде једино могуће суштаство. Тиме се подразумева супротстављање
двеју свести, од којих свака тежи одржању и наметању властите суштаствености.
15 Исто, стр. 15.
16 Исто, стр. 114–115.
17 Исто, стр. 106.
18 Исто, стр. 108.
19 Исто, стр. 141–143.
20 Пипин, Р. Б. нав. дело, стр. 35–36.
21 Хегел, Г. B. Ф. нав. дело, стр. 114–115.

13

АЛЕКСА ВУКАШИНОВИЋ

Из наведeне супротстављености две свести, Хегел иде даље у објашњавању дијалектичког односа двеју свести: постоји она која је самостална – свест господара и она несамостална – свест роба:
„Господар стоји у вези с робом посредно, посредством самосталнога бића, јер роб
је управо на то обавезан; самостално је биће његов оков, од којег он у борби није могао да
апстрахује, и због тога се показао као несамосталан, да би у стварству поседовао своју самосталност. Господар пак јесте власт над бићем, јер он је у борби доказао да биће за њ биће
важи само као нешто негативно; пошто је господар власт над бићем, а то биће власт над
другим, то господар по томе закључку има тога другога под собом.”22
Свест постоји увек за другу свест (у односу на другу свест), па се стога догађа да се
међу њима појави ривалитет и конфликт: он настаје због деловања и испољавања раније
поменуте жудње за животом коју испољава свака самосвест доводећи себе у однос ривалитета (као препреку задовољења властите жудње) с другом самосвешћу, односно овде имамо
сукоб интереса два индивидуума – односно развијање самосвести до властитог екстрема и
борбу до смрти.23 Имајући ово у виду, као и темпорално схватање индивидуума (самосвести), можемо закључити да се Дух историјски самопроизводи кроз описану дијалектичку
игру – Дух је историјско биће.24
Вратимо се сада на однос господар–роб: у овом случају свакако важи Хегелова мисао
да свака свест постоји у односу на ону другу, као негативитет, али проблем је овде што то не
води друштвено стабилном односу, баш напротив! Реч је о веома турбулентној дијалектици
две свести, где свест господара посматра свест роба као тек нешто више од животиње, а
као нешто што је повезано са анималним живљењем.25 Роб/слуга, из визуре господара, није
способан да појми господарећу свест и због тога је ту где јесте – у позицији потчињеног.
С друге стране, свест роба види у свести господара некога ко није у стању да је препозна
у целости, те сматра да свест господара још није достигла стадијум разумевања у којем би
је могла схватити.26 Па ипак, ове две свести стоје у снажном односу међусобне зависности, управо из оне особине свести да постоји за себе и у односу спрам друге свести. Ова
међузависност покреће описану дијалектику, чију ћемо пуну примену видети у наредном
поглављу, када се будем бавио Хегеловом филозофијом историје.
Остаје да се критички осврнем на Хегелово схватање свести и дијалектичког односа господара и роба. Јасна је потреба да се Хегелов субјект заснива на трансценденталној
метафизици субјективности, односно да се самосвест одређује дијалектичким процесом,
путем негације, према сваком другом предмету/бићу, али: откуд Хегелу идеја да однос двеју
свести нужно мора бити антагонистички у погледу социјалних улога које оне обављају?
Очигледно је да се овај принцип не мора односити само на два индивидуума, већ се може
изнети на виши ниво апстракције па говорити о Духу господара и Духу слуге: ово ће посебно доћи до изражаја у Хегеловом излагању филозофије историје. Друго, код Хегела нема
22 Исто, стр. 116.
23 Пипин, Р. Б. нав. дело, стр. 38.
24 Исто, стр. 69.
25 Исто, стр. 86.
26 Исто, стр. 86–87.
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алтернативе за субјекта изван његовог зацртаног система развијања апсолута: субјектово
учешће и потчињавање општем Духу се објашњава субејктовом жудњом за животом, али
се тим интегрисањем партикуларног субјекта у општи субјект (апсолутни Дух) заправо поништава индивидуалност партикуларног субјекта. Стога је слобода или ослобађање код
Хегела само пристанак на однос неслободе, на утапање партикуларног у општем.
А где је ту воља индивидуума? Човек није биће предестинирано некаквим крдским
нагоном, већ је биће слободне воље. Вероватно у овоме лежи и одговор у потенцијалном
пристајању на хегеловски тоталитет: индивидуум има вољу за утапањем у опште – у систем колектива. Овај трагични закључак одраз је слободног карактера човекове воље: он
може слободно хтети да буде неслободан уколико му то доноси некакав бенефит. Човек
је најслободнији у својој чистој вољи, али је та воља до те мере слободна да може заузети
хтење ка било којем облику неслободе. Што је свест о слободној (Кант би рекао аутономној)
вољи већа код субјекта – то ће он мање бити спреман да се потчини Хегеловој дијалектици
господара и слуге, и тежиће томе да Другог схвата као циљ (Кант!), а не као средство. Очигледно је да је у редовима чувеног немачког дијалектичара и идеалисте и те како присутан
империјалистички задах времена, али и елитистичко самољубље прослављеног мислиоца
и угледног професора. Жеља за изградњом властитог филозофског система, односно Хегел
би инсистирао – научног система, била је заслепљујућа спрам могућности и вољe индивидуума, као суштинске компоненте друштва. Хегел чак ретко спомиње појам друштва, па и
индивидуума, њему је много драже и комотније да говори о супстанцији. Касније ће Маркс
(Marx) кориговати ову Хегелову менталну пустоловину свођењем супстанције, као субјекта
историје, на човека и друштво.
Супстанција је код Хегела јединство материје и Ума, па је стога способна да буде субјект историјског кретања и саморазвоја.27 Супстанција је самодовољна и самопокретачка,
па је стога Хегел поистовећује с разумом. Овде уводимо коректив: ако је за Хегела супстанција као таква саморефлексивни субјект историје – оличење кретања ума, онда морамо
унети коментар да је такво поистовећивање претерано и бесмислено. Наиме, једино што би
се могло одржати у Хегеловом смислу јесте да супстанција има тек потенцијал да постане
субјект, онда и само онда када се налази у форми Ума. Јасно је да није сва супстанција у форми умности, она може бити опажена или сазнавана умно, али сама по себи не може бити
ништа више од потенције за развитак саморефлектујућег ума.
Дакле, оног тренутка када супстанција заузме форму Ума (обликованог у човеку као
мислећем бићу) једино тада она постаје у правом смислу речи дијалектички субјект историје. Једино се тада субјект може негацијом, у другобивству према остатку неумне супстанције, васпоставити, враћајући се себи као историјски индивидуум. Саморефлектујућа
супстанција, тако, може постојати само у односу на нерефлексивну, општу супстанцију
(објекат), или као што смо раније видели, у односу на другу рефлектујућу супстанцију: овде
имам у виду онај Хегелов однос две свести, господара и роба, који овај мислилац претаче у
објашњење историјског развоја човечанства. Требало би напоменути да Хегелов појам Бога
није ништа друго до израз апсолута, дакле, не ради се о неком божанском ентитету већ
27 Mc Carney, J. (2002) Hegel on History, London: Routledge, pp. 35–36.
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о категорији апсолутног,28 мада се може говорити и о Хегеловој специфичној теистичкој
мисли, која би се могла оправдати његовом потребом да остане престижни филозоф у протестантском немачком друштву.29
Ако Хегелову дијалектику свести господара и роба пренесемо на апстрактнији ниво
мишљења, те под једном свешћу узмемо једну културу (западну цивилизацију), а под другом
неку неразвијену или бар далеку културу, онда нам лако може постати јасан смер у којем се
креће Хегелова визија историје, и без сумње, та визија историје мора бити по свом карактеру империјалистичка. Зашто? Због тога што се дијалектичка борба сада преноси на ниво
европског30 обрачунавања с ваневропским народима и културама, које су – будући да су технолошки инфериорне – заузеле позицију роба/слуге у кретању глобалне дијалектике духа.

Хегелова филозофија историје – манифест империјализма
Као што смо могли да уочимо, кретање свести, од себе саме (кроз негацију) ка другобивству, па њено враћање себи самој јесте начин вечитог кретања супстанције као субјекта који
је сам себи, као такав, суштина. Али какав је карактер овог кретања, да ли је оно вечно враћање истог? Нипошто, све кретање које самосвест предузима и облици које заузима јесте
циклично кретање, али ово кретање има темпорални карактер – напредује у времену, тако
да би се оно пре могло описати као спирално напредовање Духа кроз време.31 Ово развојно,
темпорално кретање јесте основа теме овог поглавља – а то је филозофија историје, која се
темељи на оваквом кретању Духа у Хегеловом систему. Дух (свест) се дакле креће у сталном
саморазвоју, самоослобађању и самоусавршавању, имајући за основ свог кретања раније
објашњен механизам кретања свести. Овим дијалектичким кретањем свести објективизује
се светска историја: самосвест од Ја постаје, у процесу самопрепознавања, Ми.32
Раније сам већ напоменуо да је за Хегела божанство заправо одлика апсолута: овде
желим да разјасним да је Бог код Хегела поистовећен с Духом. Шта то значи? Пре свега, то
да је сам Бог процес, јер и Дух је процес дијалектичког кретања.33 Ово је важно због тога
што ће Хегел своју филозофију историје сагледавати и излагати кроз призму религијске
маште и духовности историјских народа, али не у теолошком смислу, већ у реченом секуларном апсолутном значењу. За Хегела је Бог апсолутни Дух – самокрећући процес самоослобађања који називамо историјом. Ово кретање се одвија кроз субјективни, индивидуални Дух, преко објективног – друштвеног, институционалног, државног, ка апсолутном
Духу који се усвешћује и поима кроз садејство религије, уметности и филозофије.34 У овом
28 Исто, стр. 40.
29 Исто, стр. 44–45.
30 У Хегелово време углавном се колонијализам спроводио из европских метропола, у првом реду Велике Британије. Данас би се савремени империјализам морао лоцирати у САД, ЕУ и у целом НАТО савезу, као савременим колонизаторима остатка светског капиталистичког система, а чији се (ратни) интервенционизам у
политици земаља Трећег света правда „одбраном демократије и људских права”.
31 Mc Carney, J. нав. дело, стр. 56.
32 Исто, стр. 59.
33 Исто, стр. 61–62.
34 Исто, стр. 63.
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смислу сфери религијског припадају осећања, сфери уметности интуиција, а мишљење –
као највиша форма Духа припада филозофији.
У Филозофији историје35 Хегел нуди дефиницију филозофије историје: „Најопштија
дефиниција која може да се дâ јесте да филозофија историје не значи ништа друго него
мисаоно разматрање историје. Мишљење је заиста сама суштина човекова. Њиме се разликујемо од животиње. У осећању, у знању и спознаји, у нашим нагонима и вољи, уколико су
стварно људски, мишљење је непроменљиви елемент.”36
Дакле, мишљење као иманентна људска особина јесте заправо у самој суштини филозофије историје – промишљање историје, односно њеног тока и развоја. Хегел мишљење
уздиже изнад нагона, осећања и воље, као врхунску еманацију људског ума. Таква историја
произилази из схватања да светом влада Ум – те да је све што се догодило у светској историји
било једно умно збивање.37 На истом месту Хегел објашњава како Ум историјски делује као
супстанција у бесконачној моћи самопостваривања. Она је сама себи бесконачна моћ која се
историјски конкретизује у одређене форме – историјске периоде и епохе. Кретање историје
се узима емпиријски, кроз историјске факте и догађаје, али се сва дешавања и цивилизацијски облици тумаче као умни, односно они морају, према Хегелу, бити производ умности и
развоја Ума, јер Ум је у природи у којој владају општи закони, те самим тим Ум влада светом:
„Треба, затим, рећи да је појава те идеје – идеје да ум влада светом – у вези с њеном
даљом применом, нама добро познатом, с њеном применом у форми религиозне истине –
истине да свет није препуштен случају ни спољашњим случајним узроцима, већ да њиме
влада неко провиђење.”38
Дакле светско-историјско кретање Ума Хегел преводи у једноставнији облик представљања – као религиозне истине којима се конкретним друштвима приближава рад
светског Ума, као мишљења које само себе одређује. Питање провиђења јесте оно схватање
појединачног актера који се налази у саставу светског Ума, он дакле кроз призму провиђења разумева историјско кретање Духа, називајући га божанством. Супстанција (суштина)
Духа је заправо слобода, дакле слобода је истина Духа.39 Тако можемо схватити да су сва
средства којима Дух оперише заправо средства у служби постизања слободе. Дух је увек
у самоме себи,40 за разлику од материје која своју супстанцију има изван себе, а бивање у
самоме себи му омогућава самосвест.
Овај увид који нам Хегел пружа у много чему је оригинално намењен европском белом читаоцу, јер све ово сазнање о Духу и његовој суштини једино је развијено у европској
цивилизацији (западноевропској):
„Источњаци још не знају да дух или човек као такав јесте по себи слободан; и пошто
то не знају, они нису слободни; они само знају да је један слободан, а управо зато свака слобода није ништа друго него самовоља, дивљаштво, потмулост страсти или, такође, благост
35 Hegel, G. W. F. (2006) Filozofija istorije, Beograd: Fedon.
36 Исто, стр. 13.
37 Исто, стр. 14.
38 Исто, стр. 18.
39 Исто, стр. 22–23.
40 Mc Carney, J. нав. дело, стр. 77.
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и питомост страсти, благост и питомост које и саме јесу само природни случај или самовоља. Тај један (курзив у оригиналу – А. В.) јесте зато само деспот, није слободан човек.”41
У настакву ће Хегел констатовати како се свест о слободи јавила тек код Грка и Римљана, али да су они знали да су само неки људи слободни, а не човек као такав. Ту Хегел
има у виду робовласнички карактер ових друштава. Међутим, тек ће код германских народа, уз додатак хришћанства, Хегел видети спознају свести да је човек слободан.42 Германи
су први спознали да је слобода суштина Духа. Наравно, то спознавање је процес, а историја
управо и јесте процес спознавања и напредовање у развијању свести о слободи. Дакле, Хегел етноцентрично германским народима приписује спознају слободе, намењујући им тако
улогу оних који шире свест о слободи – да управљају самом историјом. Ту лежи корен империјалистичког, мисионарског става који у себи носи Хегелова филозофија историје. Као
што видимо из изложеног цитата, Хегел сматра источне народе неслободнима, јер у њима
не види остварење властите концепције Духа. Он чак иде и корак даље: пошто источњаци
нису свесни суштине слободе Духа, они су дивљаци, који су чак и у својој питомости страсти само случајност природе или самовоља.
Дакле, оно што је изван Хегеловог система јесте дивљаштво, или пука случајност
природе. То је призма кроз коју Хегел посматра и развија своју филозофију историје, мада
се овде нећу бавити детаљним излагањем садржаја истоименог дела, већ је овде, у складу с
темом, важно да покушам да реконструишем Хегелов тоталитет Духа и његову повезаност
са схватањем историје. Важно је да се схвати Хегелова потреба да искључи све оне који,
по њему, не испуњавају услове да буду обухваћени његовим системом духа – њих Хегел
кажњава додељујући им статус дивљака и примитиваца, и не само то, него и статус пуке
историјске и природне случајности.
„Као одређење духовног света и – пошто је он супстанцијалан свет и пошто физички
свет остаје њему подређен или, да се послужимо језиком спекулације, није истинит у односу на духовни свет – као крајња сврха света наведена је, дакле, свест духа о његовој слободи
и управо тиме стварност његове слободе уопште.”43
Дакле, Хегел нам још једном назначава да је суштина историје, односно кретања
Духа, овде одређеног као духовни свет (свеукупност Духа), управо слобода.44 За њега је то
суштина свих догађаја у историји – управо кретање ка остварењу слободе Духа. Језиком религиозних људи то би биo сам Бог – план за човечанство, али језиком мисли: реч је о самоостварености Духа. Материјални свет се ставља у подређену позицију у односу на духовни
свет, чиме се тоталитет Духа у његовој историјској синтези омогућава – он је господар свег
мењања како физичког тако и духовног.
Ако се спустимо са овог Хегеловог идеалистичког масива на ниво материјализма
(сетимо се Маркса) мораћемо да увидимо да је Дух, односно супстанција историје заправо човек и човечанство. У околностима које Хегел износи у генези самоослобађања Духа,
наше превођење на конкретан материјализам захтева да схватимо да би систем Духа значио
41 Хегел, Г. B. Ф. (2006) нав. дело, стр. 23–24.
42 Исто, стр. 24.
43 Исто, стр. 25.
44 Mc Carney, J. нав. дело, стр. 115.
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одређено хијерархизовано друштво. У приказаним околностима то би био просвећени апсолутизам у коме су сви појединци свесни себе и свог положаја унутар система и у том
положају постају задовољни, а на челу тог система био би просвећени владар – истакнути појединац који је схватио (и искористио) историјски тренутак (Цезар, Наполеон итд.).
Право је питање: како је могуће у апсолутистичком уређењу уопште говорити о било каквој
слободи, ако смо утврдили да је субјект заправо човек? Никако, али Хегел не мари за то –
њему је важна рефлексија Духа о друштву у целини. Хегел, дакле, жртвује појединачног
субјекта на олтару историје колектива који се поима као самосвесни субјект.
Према Хегелу, главни покретачи људи су потребе, интереси и страсти.45 Дакле, себичност представља најинтензивнији извор деловања појединаца. Ово је за Хегела разлог
пропадања конкретних друштава и система: људи су својим страстима, себичним поривима
и недостатком морала и дисциплине заправо склони пропадању и уништењу. Овде Хегел
улази у контрадикторност са самим собом: прво говори о светском Духу и његовом кретању
ка слободи, а онда на другој страни говори о појединачним карактерима, себичлуку, страстима, партикуларним интересима који воде друштво у суноврат. Овде се најбоље оцртава
Хегелов идеализам, због тога што је и сам Хегел свестан колико његов модел (систем) одудара од стварности у којој царују поменута неваљалства. Али то још није разлог да на историју
не гледамо рефлексивно, тј. да је не промишљамо. Не треба Хегелу пребацивати то што је он
промишљао једну филозофију историје, већ неадекватан начин на који је то чинио. Слобода
о којој је он говорио била би слобода колективног субјекта, али ова већ у свом појму поништава слободу индивидуалног, партикуларног субјекта. Тамо где је човекова воља – ту се
појављују и показују поменута неваљалства: ето Хегеловог конзервативног тона.
Бесконачно је право субјекта да буде задовољен у свом раду и активности.46 (курзив
у оригиналу – А. В.)
„Ту се мора избећи један неспоразум: некога с правом кудимо што је уопште заинтересован, то јест што тражи само личну корист. Кудећи га због тога, ми у ствари кажемо
да он тражи личну корист не обазирући се на општи циљ, да он општи циљ користи ради
стицања личне користи или да га чак жртвује имајући у виду личну корист.”47
Управо овај цитат је увод у Хегелову славну мисао: ништа велико на свету није постигнуто без страсти.48 Хегел поистовећује интерес са страшћу и тиме објашњава мотивацију и вољу појединца да делује у конкретном смислу и правцу. Оно што је битно јесте
да се та страст усклади са идејом, односно с рационалним мишљењем како би се интереси
појединца ускладили са интересом друштва, односно система. Идеје су основа, а страсти,
како каже Хегел, су потка великог тепиха историје.49 Јединство ова два елемента и конкретна средина јесу морална слобода у држави. Тиме Хегел настоји да каналише партикуларне
интересе (страсти) и да их супсумира под општи интерес у држави. Управо се ту поништава свака могућност постојања партикуларног, индивидуалног субјекта.
45 Хегел, Г. B. Ф. (2006) нав. дело, стр. 26 и даље.
46 Исто, стр. 29.
47 Исто.
48 Исто, стр. 30.
49 Исто.
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„Светска историја по себи, то јест као природа, почиње са својом општом сврхом
– реализацијом појма духа; та општа сврха јесте унутрашњи, најунутрашњији несвесни
нагон, а сав посао светске историје, као што је већ речено, састоји се у томе да се тај нагон
претвори у свестан нагон.”50
Дакле, овај нас цитат враћа на идеју да Ум влада историјом, да је историја пређени
пут у саморазвоју Ума (Духа). Чињеница да Ум влада историјом је аргумент у прилог томе
да се нагон, о којем је у цитату реч, преведе у свесно стање. Тиме се тотализује једна историја, тиме се тотализује друштво. Хегел нам све време покушава изнети идеју једног самокрећућег тоталитета, изван кога нема превише простора (простор природне случајности) за
некакво субјективно/партикуларно дејствовање.51 Тежи исказивању закона тока историје,
што је основ сваке филозофије историје.
„Сваки појединац има свој положај; он зна шта је праведни, часни начин поступања
уопште. Ако се за обичне приватне ствари изјави да је врло тешко изабрати оно право и добро, и ако се сматра одличним моралом кад се ту проналазе потешкоће и показују обзири,
онда то пре треба приписати рђавој или злој вољи која покушава да избегне своје дужности
(дужности које није баш тешко познавати), или у најмању руку сматрати доколичењем духа
који размишља и којем сићушна воља не задаје силне бриге, духа, дакле, који је заокупљен
самим собом и ужива у моралном допадању.”52
Овај цитат јасно показује строгост Хегеловог система у којем сваки појединац има
своје место, и он је тим својим местом задовољан. Уколико се неким случајем деси да појединац не пронађе своје место у систему – опет је кривица у њему самом, тачније у његовој
зловољности и доколици духа и самољубљу. Дакле, код Хегела нема независног појединца:
он је део светског Духа и то је дужност коју он мора прихватити, или у противном неће бити
део система већ ће остати на нивоу пуког случаја историје и природе. Ако нема независног
појединца, онда нема ни индивидуалне слободе – већ се појам слободе односи на колективни субјект, на супстанцију, на Дух. Ово је још један доказ Хегеловог дубоко конзервативног
става: појединац који одлично зна шта су му дужности, шта је праведно, часно чинити.
Ако све речено преведемо на ниво конкретних култура – конкретних свести53 и могућности остварења интеркултуралности, онда је ствар прилично јасна: нема код Хегела места
прожимању различитих култура – већ је могућ једини модел који је истински дијалектички
пут светског Духа, оличен у западноевропској историји и њеној политичкој улози. Видели
смо како Хегел мисли један историјско-друштвени тоталитет који настоји да у себе интегрише цело човечанство – светски Дух. Оно што је проблематично је начин тог интегрисања:
то подразумева наметање узуса које развијенији и моћнији спроводи над инфериорнијим,
колонизованим, „примитивним”, ваневропским и сл. Интеркултуралност подразумева равноправно прожимање различитих култура, уз уважавање аутентичности Другог.
Присетимо се сада основних појмова Хегеловог система о којима сам раније говорио.
Кретање самосвести кроз перцепцију ка другобивству, а потом кроз негацију враћање у њу
50 Исто, стр. 32.
51 Mc Carney, J. нав. дело, стр. 116.
52 Хегел, Г. B. Ф. (2006) нав. дело, стр. 36.
53 Исто, стр. 96.
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саму – сетимо се и дијалектичког односа који успостављају две свести. Пошто је свест сама
себи суштина и истина, онда она по својој природи тежи да подреди себи ону другу: свест
господара и свест роба. Ако ову формулу преведемо на терен историје, онда видимо да је то
кључ за један империјалистички светоназор Европе, која се као свест господара односи према ваневропским, неразвијеним народима као према свести роба/слуге. Већ се из примера о
источњацима јасно оцртава овакав поредак, који је за Хегела сасвим разуман и нужан.
Ако се светски систем заснива на интеграцији појединачних субјеката на тај начин што
се њихова индивидуалност потире, онда такав систем није у стању – нити има вољу да води рачуна о питањима интеркултуралности, већ је реч о империјализму светског система. Наравно,
ово не би требало схватити у кључу похвале неког национализма или било које реакционарне/
конзервативне идеологије. Овде је реч о томе да је савремени свет глобални капиталистички
систем. Као такав, он је испунио Хегелову идеју о светском Духу, али на первертиран начин:
људски фетиш – капитал, а не људски ум, постао је субјект историје. У таквом поретку нема
места за било какву субјективност, а поготово не за остварење интеркултуралности. Неолиберализам је поредак који тотализује савремену светску стварност,54 чинећи је неосетљивом за
питања интеркултуралности и уопште за питање индивидуалне субјективности.
Још је једно важно да споменем, а то је Хегелово схватање повезаности географије
и успешности конкретних народа да буду актери светске историје. Сувише хладна и сувише топла клима нису повољне за развој светскоисторијских народа.55 Умерена зона (на
северној хемисфери) је резервисана за историјску позорницу (Европа, поготово западна и
средња): жарка и хладна зона нагоне људе да превише обраћају пажњу на климатске услове,
што их одвраћа од њиховог историјског задатка. Хегел не пропушта да свет дели на Стари и Нови,56 при чему износи аргументацију према којој Нови свет (Америка и Аустралија) одликује инфериоран положај у односу на Стари свет (пре свега Европа). Не само што
исељенике сматра инфериорним бићима него је Хегел још окрутнији према домородачком
становништву: када говори о урођеницима, Хегелов расистички светоназор се исказује до
те мере да чак спомиње да су колонизатори морали да уче урођенике разноликим вештинама, па чак и да их у поноћ звонима подсећају да је време да имају сексуалне односе и тако
се размножавају.57 Дакле, однос Хегела према домородачком становништву Новог света је
однос према инфериорним бићима, према животињама које само личе на људе и којима су
европски колонизатори месијански позвани да подаре вештине цивилизованог живљења.
Познато је какав је историјски епилог имало то „цивилизовање”.
Потребно је да кажем нешто и о Хегеловој одушевљености просветитељством. Наиме, када се кроз протестантизам европско друштво полако ослобађало терета оностраног,
веровања у чуда и натприродно (секуларизација), тако је почела јачати свест о неопходности државног и међународног права и законодавства, као и да морал зависи од људске воље.
Држава је, као оличење Духа, за Хегела неприкосновена, па зато с великим одушевљењем
говори о личној и приватној имовини грађана, али и о деспотском сузбијању приватних
54 Harvi, D. (2012) Kratka istorija neoliberalizma, Novi Sad: Mediterran Publishing.
55 Хегел, Г. B. Ф. (2006) нав. дело, стр. 96–97.
56 Исто, стр. 97 и даље.
57 Исто, стр. 98.

21

АЛЕКСА ВУКАШИНОВИЋ

права у корист остваривања општих државних интереса.58 С ништа мање радости спомиње
Хегел просвећеног владара Фридриха II (Friedrich II) – оличење принципа у којем стварни
државни интерес добија своју општост: реч је о његовом законику – пруском државном
праву. У таквој ситуацији Хегел види остварење владавине Ума, која се по њему назива
просветитељство.59
Вратимо се сада на савремени свет и његов капиталистички систем. Наша савременост је тотализирана стварност светског капиталистичког система, о чему је говорио још
Имануел Валерштајн (Wallerstein).60 Савремени капитализам има глобални карактер – тако
да се може рећи да управља историјом. Али ко или шта је субјект у светском капитализму?
Човек сигурно није, али сасвим сигурно то јесте капитал, оличен пре свега у новцу као
свом најизразитијем облику. А шта би био капитал по својој суштини ако је он, хегеловски речено, суштина светског Дyха? Ништа друго него обичан људски фетиш! За разлику
од ранијих религијских система где се Дух поистовећивао, односно метафорисао кроз различита божанства, данас се Дух оличава у човековом фетишизираном делу – капиталу.
Уместо религије сада је ту неолиберализам61, као тотална идеологија која је захватила целу
планету. Капитал, као фетишизована категорија, влада системом који је глобалан и утиче
на све аспекте онога што се могло поимати као локално.
Савремени свет је тако доживео насилну системску интеграцију, где се социо-културни обрасци, уз економске обрасце, из метропола преливају на полупериферију и периферију система. Људи из свих крајева света су принуђени на интеракцију с људима различитим од себе: било да је реч о трговини, ратовању, друштвеним мрежама, медијима,
миграцијама. Постмодерност је успешно деконструисала велике наративе и структуралистичке теорије, али није успела да се обрачуна с глобалним капитализмом, чак се глобални капитализам кроз праксу конзумеризма врло успешно користи постмодернистичком
реториком и принципима. Свест госпoдара и свест слуге нису сада само свест метрополе
и свест периферије, него је свест произвођача дијалектички супротстављена свести конзумента. Али не само то, већ се неолиберални свет сам представља као ослобођени – свет
слободе, коначан у својој историјској слободи. Ако негде још постоје остаци неслободе –
то се може реформама решити – тако подучава неолиберализам! Али о каквој је слободи
ту реч? Пре свега, реч је о слободи капитала, а не о слободи човека – стога ако је капитал
постао оличење Духа, онда заиста имамо један первертирани хегелијански тоталитет који
себе уздиже као историјску коначност слободе.
Наравно да постоје и локални покушаји отпора, таквих примера има и у исламском
свету,62 али и кроз разне облике социјалних покрета. Међутим, глобални систем кроз купопродајну конзумеристичку праксу успешно интегрише све ове наизглед бунтовне појаве.
58 Исто, стр. 497–499.
59 Исто, стр. 499.
60 Sztompka, P. (1993) The Sociology of Social Change, Oxford: Blackwell, рp. 188–190.
61 За више информција о појави и развоју неолиберализма погледати већ навођену сјајну студију антрополога
Дејвида Харвија (Harvey) Кратка историја неолиберализма (Харви, Д. нав. дело), а посебно уколико се читалац жели обавестити о контекстуалном оквиру и процесима неолиберализације света.
62 Kulenović, T. (2008) Politički islam, Zagreb: VBZ.
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Глобални тотални63 систем је успостављен након слома европског социјализма и од тада
се све интензивније дехуманизују и индукују дубоке кризе у савременом свету (економска криза, мигрантска криза, криза ЕУ, севернокорејска нуклеарна криза, победа Трампа
(Trump) у САД, појава локал-фашизама у државама полупериферије и периферије и сл.).
Светски Дух оличен у светском крупном капиталу сада се турбулентно креће ка властитој
репродукцији на рачун човека и целокупног живог света на Земљи.
У оваквом свету није могуће очекивати да се оствари или омогући интеркултуралност. Ово је свет вечите борбе коју намеће динамизам капиталистичког система у коме
само најјачи опстају. Хегел је дакле живљи него раније, али у первертираном облику његовог система. Савремени империјализам оживео је Хегелове идеје и материјализовао их
у оно што препознајемо као савремени свет – као наш свет. Обрачунати се са савременим
светским системом захтева првенствено обрачун с Хегелом, а тога многи социјални теоретичари нису свесни. Зато ћу у наредном поглављу хазардно покушати да промишљам
алтернативу постојећем глобалном друштву, у светлу превладавања постојећег Хегеловог
тоталитета, али у дијалектичком кључу.

Праскозорје дијалектике: покушај искорака ка алтернативи
Шта подразумева алтернативу савременом свету? Пре свега подразумева мисао о алтернативном систему, а то подразумева вољу и жељу за мишљу и промишљањем. Ако се сетимо Алена Бадју (Badiou) и његове концепције жеље за филозофијом (мишљењем), односно
истином, онда ће нам цела ситуација бити јаснија. Разлог због ког се позивам на Бадјуа64
јесте што он жељу за филозофијом/истином поистовећује са жељом за револуцијом – радикалном променом света у којем живимо: та промена има своје димензије и није остављена
као пука апстракција.
Бадју говори о четири димензије жеље за филозофијом (истином): 1. побуна, 2. логика, 3. универзалност и 4. ризик.65 Побуна подразумева негацију лажног (наметнутог) света
као иманентно право друштвеног субјекта на непристајање на дати поредак. Ова побуна
се мора промишљати кроз аспекте логичког мишљења – као једине могуће формуле проналажења друштвених истина, као умни и цивилизацијски чин. Универзалност подразумева међународни значај побуне и превладавање националистичке – жабље перспективе
посматрања друштва и система. За све што је поменуто неопходна је доза ризика који отвара реалну историјску могућност остварења револуције. Међутим, сам Бадју констатује да
савремени капиталистички свет врши огроман притисак на све четири димензије жеље за
истином и то у свим аспектима човековог живота.66
Иако Бадјуове четири димензије жеље за истинама можемо сматрати добрим путоказом за промену света, ипак је овај француски мислилац изоставио изузетно важну
63 Тоталан је јер задире у сваки аспект човековог живота.
64 Badju, A. (2015) Metafizika realne sreće, Beograd: FMK.
65 Исто, стр. 16.
66 Исто, стр. 16–17.
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димензију – солидарност. Ова последња је темељ за све раније поменуте четири димензије
жеље за филозофијом/истинама. То је солидарност која увек иде одоздо: од микроплана, од
суседства, од једног савета станара у згради, од једне улице, кварта итд., па све до ширења
мрежа самосталних грађанских покрета који делују локално, а чији су ефекти заправо глобалног карактера. Тиме се дијалектика глобално–локално преводи у мрежу која делује на
локалу мењајући истовремено глобалне структуре. Савремени хегелијански светски систем
се може сматрати лажним, односно лишеним истине утолико што представља поредак, заснован на људском фетишу, а у којем се човек отуђује од себе и властите метафизике – зато
је дакле овај свет лажан и најгори од свих могућих светова.
Побуњеност је први корак солидарних грађана, затим логичко промишљање тока
побуне и формулисање захтева и циљева побуне, универзалност подразумева свест о заједничким хуманистичким вредностима и циљевима који се преливају у друге самоорганизоване покрете, а за све ово је неопходан ризик покушаја, односно ризик догађаја – директно
супротстављање институцијама, корпорацијама и њиховим нехуманим интересима. Једино се кроз ових пет димензија може начинити корак у правцу борбе за остварење интеркултуралности и прихватање Другог, посебно што свака од ових димензија директно подразумева интеграцију Другог као саборца, а уз солидарност као базичну димензију, пошто
димензија ризика отвара могућност за сусрет с Другим. Ствар је логичког промишљања и
универзалности хуманистичких циљева у томе како ће тај сусрет pезултирати.
Овиме се превладава дијалектика свести господара и слуге трансформишући се у
дијалектику равноправних самосвести: дијалектику самоорганизованих грађана. Овде чак
морамо одбацити Хегелову дијалектику свести господара и роба/слуге, због тога што није
нужно да су две самосвести у антагонистичком односу. Зашто? Због тога што је једној самосвести потребна друга, иначе би jедна самосвест у другобивству пронашла само неживе
објекте који би били извор усамљености и патње за њу. Стога, не само што однос двеју свести није антагонистичан, већ је он преко потребан, самосвест се одређује у односу на другу
самосвест и оне су једна другој комплементарне. Још је једна дијалектичка димензија овде
важна, а то је димензија конфронтације глобалног и локалног. Р. Робертсон (Robertson) је
ову дијалектику назвао глокализацијом. Управо би самоорганизовани солидарни покрети
грађана били међусобно повезани у делујуће мреже које одражавају дијалектику између
глобалног и локалног. Самим тим је постигнута димензија универзалности, а димензија ризика остаје увек отворена за различите исходе који произилазе из сучељавања рационалног
промишљања с конкретним делањем и његовим ефектима. Саме Бадјуове димензије биле
би сасвим немогуће у савременом друштву без допуне у виду солидарности – тек овде се
остварује један егзистенцијалистички хуманизам као опонентна струја у мишљењу и као
противпокрет хегелијанском тоталитету који је заробио човечанство у своје окове. Дијалектика између макронивоа и микронивоа одигравала би се кроз повезаност тих локалних
покрета у дејствујуће децентрализоване мреже.67
67 Ово не значи да се позивам на неког теоретичара мреже попут Кастелса (Castells), Урија (Urry), а поготово
не на Бруна Латура (Latour) и његово скандалозно гнушање над свиме што има везе са епистемологијом, као
и оним неодмереним схватањем да је свет раван (лишен друштвене структуре). Видети: Latur, B. i Gejn, N.
(2010) „Društveno kao asocijacija”, Treći program br. 146, Beograd: RTS, str. 87–100.
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Овако изложене димензије воље за револуцијом и истинама не значе враћање у некакво варварство и одбацивање технике. Баш супротно, овде се захтева умна употреба савремене технике у хуманистичке сврхе, а не као у супротном садашњем маниру: да човек буде
додатак машини. Човек развија своје техничке и технолошке потенцијале у правцу одмењивања на многим пословима који су потребни за одржање друштва: па самим тим човека
треба превредновати и поновно промислити: шта човек сада јесте и шта све може да ради
у свету у којем не мора да ради да би преживео, већ то за њега обављају сложени софтвери?
Ово питање је заправо мали увод у још један проблем који желим да обрадим у овом раду.
Проблем којим намеравам да се бавим јесте однос између хегелијанског тоталитета
савременог капитализма и постмодернизма. Овде полазим од Ничеовог предвиђања да ће
свет будућности бити епоха пасивног нихилизма68: да су све категорије, појмови и вредности у савремености дошле до свог краја, те да се ми савремени људи налазимо на рушевинама свих ранијих значења и да уместо нових идеја, нових вредности ми правимо колаже и
франкенштајновске монструме од развалина старих значења. Док глобални систем намеће
своју логику саморепродукције и своју хетерономну метафизику, дотле постмодернизам
омогућава плодно тло за дејствовање капиталистичке идеолошке машинерије. Док је савремени индивидуум, заокупљен фрагметарним самопоимањем, дотле глобални капитализам
користи постмодернистичку фрагментарност и флуидност идентитета да индивидууму понуди и прода разнородне „верзије” сопства за једнократну употребу. Тако се ствара култура
конзумеризма која заправо производи флуидног конзумента, лишеног свог историјског карактера – другим речима, лишава човека могућности да буде историјско биће.
Савремени човек је тако отуђен од права на властиту метафизику – јер тотализујући
хегелијански систем намеће својим конзумеристичким сугестијама и праксама хетерономну метафизику сваком индивидууму. Тиме се савремени човек претвара у конзумента већ
готових површних значења и смисла, и идентитета који се купују у продавници, а једино
што се константно мења то су трендови: како би капиталистичка машинерија могла изнова и изнова да развија властиту динамику и да се шири. Човек је принуђен да купује
властите идентитете у продавницама – ту лежи злоупотреба постмодернизма коју је успешно починио светски систем: постмодернистичку фрагментарност, плуралност и флуидност овај светски Молох претвара у инструмент дехуманизације човека, сводећи га на homo
comprador-а. Светски капитализам управља изборима које нуди појединцима и самим тим
управља њиховом стварношћу под велом обмане да они сами нешто бирају и утичу на властити живот. Онај који контролише понуду и избор – тај контролише стварност онога коме
нуди своје производе.
Где је излаз из овог злоупотребљеног постмодерног стања? У превредновању свих
вредности. Главно је питање: како превредновати све вредности у савременом свету? Решење које нудим директно се везује за допуњену Бадјуову дијалектичку схему: прво је неопходна побуна – у овом случају то би био активни нихилизам који обара све постојеће
вредности и ауторитете, затим би на ред дошло логичко/разумско налажење новог значења/вредности, затим би кроз дискусију с другима нова вредност добила димензију универзалности, а њена историјска тежина би се огледала у ризику њеног васпостављања као
68 Niče, F. (2015) Volja za moć, Beograd: Dereta, str. 47–115.

25

АЛЕКСА ВУКАШИНОВИЋ

вредности, а све ово је могуће једино под условом опште солидарности. За разлику од Хегела који предлаже дијалектику духа одозго, ја предлажем дијалектику одоздо – од слободних
појединаца: слободних самосвести које су једне другима циљ, а не ривалитет.
Тако је једино могуће остварити идеал интеркултуралности који подразумева прожимање различитих култура и њихово дијалектичко допуњавање, без имепријалистичких тежњи какве намеће хегелијански модел. Повезивање локалних самооргaнизованих солидарних грађана света: то је будућност која има шансу да њен историјски исход буде позитиван.
Ово подразумева децентрализацију глобалног система, националних држава, а истовремено
пораст значаја локалних самоорганизованих грађанских покрета. То је скица за будућност у
којој су политичке партије прошлост – њихово је место одавно на ђубришту историје.
Данас више нема пролетера и радничке класе у марксистичком смислу, данас је реч о
грађанима и капиталистима. Грађани се сада, као широки фронт јединки различитих занимања, култура, уверења, искустава морају супротставити заједничком непријатељу – власницима глобалног капитала и њему самом. Сваки грађанин је стога, уколико се сматра
грађанином, дужан да буде луцидни превредноватељ свих вредности и да у дијалогу/дебати
са својим окружењем учествује у стварању нових, хуманијих вредности и циљева. То је
једина шанса да човечанство избегне фатални исход у који га неумољиво гура капиталистички Молох, али не само човечанство: ако желимо да избегнемо антропоцентричност,
онда нам се отвара простор за свест да ову планету делимо с разноликим манифестацијама
живота и да смо и према свим тим живим бићима ми, као самосвесни, одговорни да не
угрозимо њихово постојање и будућност.

Закључна реч
Након што сам изложио основне постулате Хегелове филозофије и система, и објаснио карактер његове филозофије историје, назначио сам хегелијански карактер савременог капиталистичког система. Овај последњи представља прави изазов како за опстанак индивидуалног субјекта у савремености тако и за опстанак живота на Земљи.
У наставку сам понудио решење за изазов могућности остварења интеркултуралности – јер је сасвим јасно да у хегелијанском тоталитету не може бити говора о било каквој
интеркултуралности, већ је могућ само империјалистички поредак. Дакле, кроз пет димензија истине: 1. солидарност, 2. побуну, 3. логику, 4. универзалност и 5. ризик, покушао
сам да назначим алтернативно мишљење и алтернативни начин превладавања (Хегелов
Aufhebung) хегелијанског тоталитета и кретање у правцу отварања могућности остварења
интеркултуралности.
Задатак овог списа је да представи проблем Хегелове филозофије и њене примене у
савременом свету – свету који себе назива слободним и демократским, а ствари стоје сасвим супротно: демократија је заправо олигархија, а pеч слобода нема више садржај. Такође, понудио сам визију могућности остварења интеркултуралности као истинске слободе
и дијалектичког прожимања различитих култура на општу корист човечанства. Изнео сам
и тезу да је постмодернизам злоупотребљен од стране светског капитализма, те да његове
добре слободоносне стране вешто обрће у своју корист ширења неслободе и зависности
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(конзумеризам). Тај подухват захтевао је мисаони cукоб cа Хегелом, али захтева и опредмећени обрачун са светским системом који води свет у пропаст. С развалина и рушевина свих
досадашњих вредности позивам на побуну.
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ACHIEVING INTERCULTURALISM
Polemical writings
Abstract

The paper presents a polemical examination of the possibility of achieving interculturalism in the
context of Hegel’s totality, as the truth and the state of the modern world. In considering this problem, we start from the basic concepts of Hegel’s philosophy of Spirit, with the aim of providing
insight into the key problems of totality in the Hegel’s philosophical system. The dialectical relationship that operates within the Hegel’s system of Spirit is considered, and the question of the philosophy of history is opened as a specific way of thinking about historical movement that directs us to
re-examine the possibility of achieving interculturality in the modern global society. Overcoming
the current historical totality – global capitalism, requires a re-confrontation with Hegel’s philosophy and setting of a dialectic that exists at the core of the world in which we live. Also, the paper offers an attempt to consider alternative actions, steps towards the realization of the idea and practice
of interculturality and the development of a dialectical response to the perverted Hegelian totality
that marks the present.
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CONSCIENCE PROFONDE DE L’HISTOIRE
JEAN–RICHARD BLOCH
UN ÉPISODE YOUGOSLAVE
Résumé: Notre article examine les relations personnelles, politiques et littéraires de Jean-Richard Bloch
(1884−1947) avec les auteurs yougoslaves et serbes de la Première Guerre mondiale jusqu’à la mort de
l’écrivain. Dans un premier temps, à partir de ses écrits, de ses articles de journaux, consultés dans les
archives françaises et serbes, nous tenterons de présenter et de reconstituer comment cet auteur français a fait connaissance et noué des liens avec les Serbes en France. Dans un second temps, nous nous
pencherons sur la réception de son œuvre dans le milieu culturel yougoslave et serbe et les activités que
mena Jean-Richard Bloch en Yougoslavie lors du Premier Congrès des écrivains yougoslaves. À la fin de
notre article, nous détaillerons les points importants évoqués dans son reportage sur la Yougoslavie en
l’interprétant à la fois comme une œuvre littéraire et un document historique.
Mots clés: Jean-Richard Bloch, transfert culturel, réception
Quelle responsabilité porte à l’étranger l’écrivain français!
J.-R. Bloch, Ce Soir, 25 janv. 1947

D

Jean-Richard Bloch et les Serbes: naissance d’une amitié

urant la Première Guerre mondiale, la France, qui a signé l’accord avec la Serbie, accueille
les enfants et les réfugiés serbes après le Golgotha albanais. À cette époque on dénombre
quarante étudiants serbes à l’université de Poitiers.1 Jean-Richard Bloch, à cette époque, a
eu l’occasion de rencontrer des jeunes Serbes. Il évoque ces enfants pour la presse yougoslave: «J’ai
des souvenirs inoubliables et j’ai noué de solides amitiés avec des réfugiés serbes de 1917. Comme
vous le savez, cette année-là, la France a eu l’honneur d’accueillir quelques milliers de ces jeunes
gens, femmes et enfants.»2 Il témoigne également de leur présence à Poitiers dans plusieurs de ses
articles publiés en France:
1 Une lettre du Recteur de l’Université de Poitiers témoigne du bon accueil des enfants serbes. Circulaire n 269, Lettre du
Recteur aux élèves de l’Académie de Poitiers, 3 janvier 1916. Les dossiers pédagogiques des archives d’Indre et Loire T
1353. Voir plus sur les étudiants serbes à Poitiers lors de la Première guerre mondiale: Bošković-Danojlić, S. (2020) Les
étudiants serbes à l’Université de Poitiers pendant la Première guerre mondiale, Philologia Mediana, n 12, Niš: Faculté
de Philosophie, pp. 355−366. Toutes les citations en serbe ont été traduites en français par VM.
2 (1947) Govor Žan Rišara Bloka, Borba, p. 5
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«Parmi les plus de quarante ans, qui ne se rappelle chez nous l’angoisse, la compassion,
l’enthousiasme avec lesquels nous avons suivi, jour par jour, pendant le dur automne de 1915, la
retraite sublime de l’armée serbe et l’exode d’un peuple préférant, à la servitude, les hasards trop
souvent mortels de l’émigration massive par les montagnes et les plateaux glacés, par la mer semée
de mines, grouillante de sous-marins? Qui de nous ne se rappelle ces enfants serbes qui peuplèrent
soudain nos écoles, nos lycées, nos universités, apportant au fond de nos provinces leur intelligence prompte, la chaleur et la générosité de leur tempérament?»3
Les témoignages de l’écrivain nous apprennent que les enfants serbes à Poitiers furent entourés d’amis français ; qu’ils étaient très respectés et qu’ils ont fait une excellente impression sur
la population, au point que, dans les années de l’après Seconde Guerre mondiale, les Poitevins se
souviennent avec émotion de ces jeunes et de ces enfants. Bloch note également que de nombreux
jeunes Serbes ont participé aux activités politiques dans la région du Poitou.4
Pourtant, pour la plupart des hommes de lettres et intellectuels serbes et yougoslaves,
Jean- Richard Bloch reste méconnu jusqu’au congrès de Kharkov et la guerre d’Espagne, où il
fait connaissance du critique littéraire serbe Oto Bihalji Merin, qui revient sur son parcours sur
les ondes de Radio Belgrade.5 Durant cette période de l’entre-deux-guerres, Bloch, en tant que
journaliste, s’intéresse de près à la politique française et européenne. Dans ses textes publiés dans
la revue Europe, il évoque la politique yougoslave, la dictature du Roi Alexandre de Yougoslavie
et l’assassinat de Louis Barthou, en France6: «Quant à la Yougoslavie, elle vit, depuis des années,
sous un régime de dictature policière et d’assassinats politiques qui n’a rien à envier à l’Italie ou
l’Allemagne»7. Préoccupé par la montée du fascisme en Europe, l’auteur souligne que le roi yougoslave, tombé sur le sol français, est l’une des premières victimes du fascisme8: «Rappelons à ce
sujet qu’après l’assassinat à Marseille du roi Alexandre de Yougoslavie et de M. Louis Barthou par
les Oustachis, à la solde d’une police politique bien connue, la police vaudoise a pu établir que les
assassins avaient fait, peu de jours avant le crime, un séjour dans les environs de Lausanne.»9

Une réception discrète de l’oeuvre de
Bloch dans le milieu culturel yougoslave et serbe
Jean-Richard Bloch se fait connaître du milieu culturel serbe grâce à la traduction de son essai
Espagne, Espagne (traduit en serbe Španija, reportaža kroz građanski rat)10, publié à l’occasion du
3 Bloch, J.-R. (23 jan. 1947) Pour s’adresser à des Yougoslaves, un Français n’a qu’à laisser parler son cœur, Ce Soir, p. 2.
4 (20. nov. 1946) Pozdrav Žan Rišara Bloka kongresu, Politika, p. 5.
5 Émission disponible dans les fonds de Radio Belgrade: G001709/04
6 «Le manteau d’Arlequin», Europe, 15 nov.1933, pp. 415−425, «1934 la lumière de 1914», Europe, n 139, 15 juillet 1934,
pp. 400−411, et «18 sep. − 7 oct. 1938», Europe, n 190, 15 oct. 1938, pp. 243−252.
7 «1934 la lumière de 1914», op.cit., p.405.
8 Il n’est pas le seul écrivain français qui écrit sur l’assassinat du roi Alexandre. Son ami de la rédaction Louis Aragon,
lui aussi, dédie quelques textes sur cet événement. Voir plus sur ce sujet: Mladenović V. (2020), Počeci Aragonovog
novinarskog angažmana i nekoliko tekstova o Srbiji, Lipar, n 71, Kragujevac: Filum, pp. 337−339.
9 Bloch, J.-R. (14 avril 1938) Suisse en danger, Ce soir, p. 2.
10 Publie dans la maison d’édition Nolit, Belgrade, 1936, dans la traduction de Milović Stevan.
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centième jour qui marque le début de la guerre civile espagnole, dans la maison d’édition fondée
par Bihalji Merin. Cette parution est illustrée de dessins de personnes engagées dans la guerre
d’Espagne, ainsi que du portrait de son auteur11. Cette publication est loin d’être passée inaperçue
dans le milieu littéraire serbe. En effet, elle suscite de nombreux commentaires: Jedna knjiga
o Španiji12 [Un livre sur l’Espagne] en est un exemple, comme en témoigne la note de lecture
publiée l’année suivante dans la revue littéraire Letopis Matice srpske. Dans cet article l’auteur M.
Ž. Č. se réfère moins aux évènements se déroulant en Espagne qu’au style de ce livre, tout en
rappelant l’importance de rester vigilent quant aux conséquences de ce conflit. Dans le deuxieme
commentaire, l’auteur (un certain Z.) analyse minutieusement le style et l’impact de ce livre:
«Le livre de Bloch n’est pas un ouvrage achevé mais il contient des rapports précis et détaillés, ainsi que des articles intéressants. Le livre gagnerait à afficher une position politique plus
nette sur les évènements en Espagne qui écarterait les doutes de l’écrivain quant aux relations des
forces sociales après l’arrivée du national-socialisme au pouvoir. La partie qui est, politiquement, la
plus significative du livre consiste en une explication de l’attitude anglaise envers le gouvernement
espagnol et de celle de la République française envers la République espagnole, qui est une conséquence de la position britannique.»13
La revue serbe Srpski književni glasnik publie une note de lecture de Naissance d’une culture
de Bloch en 193714, tandis que la revue Pregled [Revue] de Sarajevo fait paraître une traduction du
discours de Jean-Richard Bloch, prononcé le 29 juin 1946 à Paris, lors d’une conférence La pensée
française au service de la paix, titrée Odgovornost Talenta15 [La responsabilité du talent]. Dans ce
discours, l’écrivain se réfère au passé récent et évoque les intellectuels ayant collaboré avec le Parti.
Il revient également sur ces intellectuels français déportés dans les camps de concentration à travers toute l’Allemagne. Il constate que les intellectuels incarnent la France, la liberté, et que leur
responsabilité devant Madrid et l’accord de Munich est incontestable. Dans cette période d’entredeux-guerres, les intellectuels serbes lisent les textes critiques et les essais de Bloch, y compris ceux
qui ne sont pas encore traduits en serbe. L’auteur Dušan Krunić, dans son article «O znanju zanata
u glumačkoj umetnosti»16 [Sur la connaissance du métier de l’acteur], s’appuyant sur les travaux de
Bloch, soutient que pendant une révolution la littérature est mise entre parenthèses, que celle-ci
existe seulement avant et après la révolution, jamais pendant.
La mort prématurée de l’écrivain suscite de nombreux articles dans la presse serbe. Le quotidien national Politika annonce la nouvelle de sa disparition tout en insistant sur la perte d’un
ami fidèle de la Yougoslavie.17 La réception de la publication de ce texte qui a touché de nombreux
Français se reflète également dans la presse française. Les Lettres françaises18 publient un extrait de
11 L’édition française ne contient pas de dessins. Voir l’annexe de cet article, photo numéro 2.
12 M. Ž. Č. (sept-oct. 1937), Letopis Matice srpske, n 348, cahier 2, Novi Sad: Matica srpska, pp. 223−224.
13 Z. (jan-fév. 1937) Naša stvarnost, n 5−6, p. 109.
14 (16 janvier 1937) Srpski književni glasnik XVIII, n 2, pp. 158−159.
15 (mars 1947) Pregled, cahier 3, pp. 97−101.
16 (8 mars 1937) Pravda, p. 14.
17 (16 mars 1947) Politika, p. 5.
18 (4 avril 1947) Hommage à la Mémoire de J. R. Bloch, p.5.
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cette nécrologie traduite du serbe. Les écrivains de l’Union des écrivains yougoslaves avec lesquels
Bloch s’entretenait et partageait ses expériences à l’occasion de son séjour en Yougoslavie, publient
des textes sur sa disparition. Ivo Andrić fait paraître l’article titré «U spomen Žan-Rišar Bloka»19
[À la mémoire de Jean-Richard Bloch], tandis que M. Šamić signe l’article «In Memorijam velikom
francuskom pesniku i borcu Žan Rišar Bloku»20 [In memoriam du grand écrivain et combattant
français Jean-Richard Bloch]. Milan Bogdanović rédige une nécrologie accompagnée d’un dessin réalisé par Pjer Križanić21 ayant pour titre «Povodom godišnjice smrti Žan Rišar Bloka» [À
l’occasion de la mort de Jean-Richard Bloch] publié dans Književne novine [Journal littéraire] à
l’occassion du premier anniversaire de sa mort en 194822. Pour Bogdanović, l’écrivain français est
le plus important représentant du réalisme socialiste en littérature. Au nom des poètes serbes, il lui
témoigne une grande amitié et un profond respect.
Deuxième roman de Bloch, Et compagnie, traduit en serbe I Kompanija23, est publié à 5000
exemplaires en 1952. Cette édition contient un dessin de l’auteur24 ainsi qu’une brève biographie
de l’écrivain dans laquelle sont mentionnés les moments importants de sa vie et de sa carrière,
sa participation à la Résistance, la fondation du journal Ce Soir et sa visite en Yougoslavie. Les
quotidiens yougoslaves font à peine allusion au séjour de Bloch en Yougoslavie et évoquent tout
juste son œuvre. La presse signale néanmoins que sa pièce de théâtre Toulon25 est parue en 1944 à
Moscou et que dans cet ouvrage l’auteur met en valeur la résistance héroïque française.

Jean-Richard Bloch en Yougoslavie après la Deuxième Guerre mondiale
Au début de l’année 1941 Jean-Richard Bloch, en tant que communiste et juif, se sent en péril et il
est le seul intellectuel français «à notre connaissance qui trouva asile en URSS pendant la guerre»26.
Durant cette période particulièrement éprouvante pour lui et sa famille,27 il n’entretient pas vraiment
de relations avec les Serbes ou la Yougoslavie, mais quelques membres de sa famille restés en France
se rapprochent des Serbes, surtout sa belle-fille, épouse de son fils Michel - Colette Sellier Bloch
(1919−2016). Les lettres qui lui sont adressées lors de la guerre nous apprennent qu’elle réside chez
19 (1947), Odjek, n 1, p. 12.
20 (mars 1947) Pregled, cahier 3, pp. 95−97.
21 Caricaturiste et dessinateur yougoslave (1890−1962). Voir l’annexe de cet article, photo numéro 1.
22 (30 mars 1948) Književne novine, p. 3.
23 I Kompanija, Novo pokolenje, traduction de Emilija Anđelić, Belgrade, 1952.
24 Voir l’annexe, photo numéro 3.
25 (20. nov. 1946) Politika, p. 5.
26 Stern, L. (2017) Moscou-Kayan-Oufa; Richard Bloch en 1941-1942, Revue historique, Paris: Presses Universitaires de
France, vol 2 n 682, p. 359.
27 Les Bloch rentrent en France au début de l’année 1945. La maison de Jean-Richard Bloch, située dans la banlieue
poitevine Mérigote, ainsi que la grande bibliothèque, sont restés intactes, tandis que l’appartement de sa mère, rue
Richelieu à Poitiers, a été saccagé par les Allemands. Sa mère a été déportée et gazée à Auschwitz en 1944, sa fille
France Bloch a été guillotinée en Allemagne en 1943, tandis que son mari Fredo-Sérazin a été déporté au camp de
concentration en avril 1943. La journaliste Marie Cristiani leur consacre un film documentaire et le livre Mon Fredo.
Une étude récente sur France Bloch a paru: Alain Quella-Villéger France Bloch-Sérazin Une femme en résistance
(1913−1943), 2019.
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un certain M. Barrat28, d’origine serbe, à Clermont-Ferrand avec ses deux sœurs, Renée et Marcelle,
ainsi que leurs deux maris Georges Chabradier et Milan Marković, lui aussi d’origine serbe. C’est
grâce à lui que Colette fait la connaissance avec des Poilus d’Orient. Pendant ce conflit Colette
entretient une correspondance avec un professeur de français de Belgrade, Raško V. Dimitrijević.29
Après la Seconde Guerre mondiale, la France et la Nouvelle Yougoslavie partagent les
mêmes valeurs ainsi qu’une idéologie antifasciste. Pour améliorer son image parmi les intellectuels
étrangers, la Yougoslavie organise des réceptions dans ses ambassades à travers l’Europe. La Société
de Coopération Culturelle «France–Yougoslavie» contacte également Bloch, lequel reçoit de la part
de l’association un carton d’invitation «qui tente de fixer le souvenir du martyre des peuples yougoslaves et de leur héroïque résistance contre l’envahisseur hitlero-fasciste»30. Dans un courrier daté
du 12 juillet 1946, Bloch décline l’invitation. Bloch s’excuse par avance de son absence. Pourtant,
l’écrivain s’est rendu à plusieurs reprises à des réceptions organisées par l’ambassadeur de Yougoslavie Marko Ristić, à Paris31. À cette occasion, il a offert son livre La nuit kurde32 à l’ambassadeur yougoslave dédicacé ainsi : «Pour Madame et Monsieur Ristitsch, en hommage, JR Bloch 14. 8. 1946»33.
Plusieurs écrivains français se rendent en Yougoslavie et rapportent de leur séjour des reportages
qui paraissent dans les journaux français. L’un des premiers résistants français à avoir eu l’occasion
de séjourner en Yougoslavie est Paul Éluard34, qui a assisté à Belgrade en 1946 au procès de Draža
Mihajlović, condamné à mort pour avoir collaboré avec les nazis, tandis qu’au mois de juin 1947, le
célèbre couple Louis Aragon et Elsa Triolet passe dix jours en Yougoslavie35.
Finalement, l’écrivain assiste avec Tristan Tzara au Premier Congrès des Écrivains yougoslaves, qui se tient à Belgrade du 17 au 19 novembre 1946. Parmi les invités étrangers, c’est à
Tristan Tzara que revient l’honneur d’ouvrir le congrès avec son discours prononcé au nom du
Comité National des Écrivains français. Selon plusieurs témoignages, Bloch est invité à son tour
à prononcer un discours dans lequel il rappelle la nécessité d’encourager la création littéraire et
insiste sur l’importance pour les écrivains d’entretenir un lien fort avec le peuple et avec les masses.
28 Nous ne disposons pas de plus d’informations sur Barrat, mais selon les fonds de Collette Sellier de Poitiers, Barrat,
arrivant de Serbie après la Grande Guerre, est resté en France pour achever ses études. Il habite alors au 18 bis rue
André Monnier à Clermont-Ferrand.
29 Voir «Nota bene» à la fin de l’article. À partir de 21 avril 1946 Dimitrijević est membre de l’Association culturelle
«France -Yougoslavie», fondée à Belgrade. (Voir plus: (21 avril 1946) Borba, p. 4)
30 Voir l’annexe à la fin de l’article, photo numéro: 5.
31 Selon les témoignages de Phillipe Soupault: Soupault, P. (6. déc. 1946) Les Lettres françaises, p. 2.
32 Voir l’annexe à la fin de l’article, photographie numéro: 4.
33 C’est le seul roman contenant le manuscrit de Bloch trouvé en Serbie. Bibliothèque Marko Ristić, Académie serbe
des sciences et des arts, Belgrade: Jean-Richard Bloch. – Paris: La bibliothèque française, 1933. – p. 294; 19 cm.
821.133.1-31.
34 Paul Éluard est venu à Belgrade en compagnie de Henriette Pierrot et Jean Marcenac qui ont publié des reportages sur
ce procès juridique dans Les Lettres françaises : Pierrot H, (2 août 1946) J’ai assisté au procès Mikhaïlovitch, Les Lettres
françaises p.2 et Marcenac J (2 août 1946) Avec Paul Éluard en Yougoslavie, Les Lettres françaises, p.1. Voir plus sur la
visite de Paul Éluard en Yougoslavie: Mladenović, V. (2020), Paul Éluard : un épisode yougoslave, Literatūra, Vilnius
University Presse, vol. 62 (4), pp. 30–45 / DOI: https://doi.org/10.15388/Litera.2020.4.3
35 Voir plus sur cette visite: Mladenović, V. (2020) Louis Aragon et la réception de son œuvre dans le milieu yougoslave
et serbe de 1945 à nos jours, Anali Filološkog fakulteta, Belgrade: Faculté de Philologie, Vol. 32, No. 1, pp. 133−147 /
DOI: https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.8
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Concernant la Yougoslavie, il en conserve de vives émotions et beaucoup de sympathie, surtout
parce qu’il partage avec ce pays la même sensibilité idéologique. Il considère le peuple yougoslave
comme un peuple héroïque.36 Dans la salle de Kolarac, Bloch donne une conférence sur les tendances actuelles dans la littérature française où il affirme qu’à cette époque la littérature est très
attachée aux événements de la guerre qui ont débouché sur une nouvelle production littéraire et
artistique. Il reconnaît que les écrivains collaborateurs — comme Henry de Montherlant et Paul
Morand — ont été mis au ban de la littérature française.
C’est à travers ce prisme idéologique que nous expliquons le choix des auteurs que Bloch
veut présenter à Belgrade. Il cite Louis Aragon, Pierre Emmanuel et Tristan Tzara comme les
meilleurs exemples de cette nouvelle vague qui régénère la littérature française. Quant aux autres
tendances et mouvements littéraires, Bloch se réfère surtout à l’existentialisme qui est selon lui
«à la mode» en France dans les années d’après-guerre. En prenant comme exemple la pièce de
théâtre Caligula, de Camus, Bloch souligne le paradoxe de la philosophie existentialiste. Cette
œuvre, selon lui, dépeint un homme qui tente de se libérer de sa personnalité en ayant recours à
la violence37. Cette idée, élaborée pour la première fois à Belgrade, trouve un écho dans la presse
française. Bloch développe son idée selon laquelle la littérature du «snobisme» risque d’«imposer,
à des dizaines de milliers de nigauds, de détraqués, d’affolés ou d’irréfléchis, ses libertés en toc, son
naturalisme dégénéré, son obsession […]»38

Le reportage de Bloch sur la Yougoslavie: une œuvre littéraire, une source historique?
Son séjour en Yougoslavie suscite la publication d’un très long et informatif reportage sur le
Premier Congrès d’Écrivains yougoslaves et sur ce pays dont il fut l’hôte. Il est paru dans le journal
Ce Soir qu’il co-dirige avec Aragon39. Avant sa visite en Yougoslavie, Bloch s’est rendu à Prague
(sur laquelle il a également publié un reportage). En arrivant en Tchécoslovaquie par la région de
Voïvodine, Bloch constate que le pont du chemin de fer est complètement détruit. En route pour
sa destination finale, Belgrade, Richard est au regret de constater que, le long du terrain bordant
le fleuve, les Allemands ont construit un camp de concentration pour «femmes et enfants juifs»
et que «trente mille malheureux y sont morts dans des souffrances ignobles». L’auteur compare
les fleuves de la capitale à ceux du Rhône et de la Saône à Lyon en France et par la suite il précise
le motif de son séjour en Yougoslavie. La première chose qui interpelle Bloch tient dans le fait
que le régime soviétique comptait en 1934 déjà dix-sept ans d’existence tandis qu’en Yougoslavie
il s’installe après seulement cinq années de maquis et de lutte pour la liberté. Il mentionne que,
devant l’Université populaire où ce congrès se déroule, deux voitures attendent les participants.
Bloch a l’honneur de prendre place aux côtés de Zogović (héros des guérillas), du romancier
Andrić et de son interprète. Dans la foulée des autres écrivains socialistes français qui ont été reçus
chez Tito, Bloch livre lui aussi son impression:
36 (20. nov. 1946) Politika, p. 5.
37 Bloch J.-R. (22 nov. 1946) „Žan Rišar Blok o novim putevima francuske književnosti”, Politika, p. 6.
38 Bloch, J.-R. (23 jan. 1947) Pour s’adresser à des Yougoslaves, un Français n’a qu’à laisser parler son cœur, Ce Soir, p. 2.
39 Ce reportage a été publié dans les numéros du janvier et février 1947.
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«Mon désir était vif de voir de mes propres yeux le héros de l’indépendance nationale,
l’animateur, organisateur et général en chef de ces armées de partisans qui ont accroché sur le sol
yougoslave un nombre toujours croissant de divisions allemandes et italiennes, et qui ont fait du
pays pendant quatre ans un enfer pour l’ennemi.»40
Bloch revient sur la biographie de Tito. Pour lui, le Président yougoslave est un héros national et un excellent stratège qui est parvenu avec une armée vingt fois plus petite que celle de l’ennemi à fonder un nouveau pays. Le dernier chapitre de ce reportage a pour titre «Conversation avec
Tito».41 Bloch, comme d’autres écrivains, est fasciné par la splendeur du bâtiment et le luxe des
salles de réception. Pour illustrer la richesse des lieux et son accueil chaleureux chez le Président,
Bloch énumère les mets, les vins et évoque leurs conversations au sujet des conditions de travail
des écrivains, des droits d’auteurs, Le Pen Club, mais surtout il nous apprend que le Président de
la Yougoslavie approuve la nécessité d’encourager les relations entre leurs pays ainsi que de développer les traductions. Ces reportages de l’écrivain rendent compte de deux réceptions chez le Président de la République, la deuxième ayant eu lieu avant son départ. Il y participera avec l’écrivain
serbe Oskar Davičo, lequel lui servira de traducteur et d’intermédiaire. Lors de cette conversation
avec Tito, Bloch, comme d’autres écrivains français de l’époque, s’intéresse à la crise qui secoue la
ville de Trieste et souhaite entendre le point de vue du Président à ce sujet. Nous souhaitons rappeler qu’à l’époque de cette crise, plusieurs écrivains français de gauche, et parmi eux Jean-Richard
Bloch, signent le manifeste collectif dans le but de chercher une résolution à la crise en faveur de
la Yougoslavie.42 Pour Bloch, le chef de l’armée yougoslave, Koča Popović, est le personnage le plus
populaire du pays, un homme qui parle parfaitement français, un vrai poète de Montparnasse.
«Ils sont dans ce pays treize poètes, treize poètes surréalistes qui s’étaient mis à l’école d’Aragon, d’Éluard, de Breton et qui, pour la plupart, comme Oskar Davitdsco, Kotcha Popovitz, Marko
Ristitz, s’en vinrent, dès qu’ils en eurent l’occasion, à Paris, Mecque des arts et des lettres, capitale
de la peinture cubiste et de la poésie moderne.»43
Bloch souligne l’importance de ces poètes dans la culture yougoslave, le rôle non négligeable qu’ils tiennent dans la sphère politique et la guerre d’Indépendance.
«Marko Ristitz est aujourd’hui le très distingué ambassadeur de la République à Paris,
Oskar Davitdscho l’un des intellectuels les plus estimés de la jeune littérature nationale, Kotcha
Popovitch, devenu chef de guerre éminent, est à la tête de l’armée.»44
Ce qui à nos yeux est pertinent dans cet article tient dans cette analyse que Bloch fait du
rôle des surréalistes yougoslaves dans l’après-guerre. Il souligne que ceux-ci ont pris leurs distances avec ce mouvement, qu’ils n’acceptent plus aucune discipline ni forme de cette pensée.
Troisième point que Bloch soulève concernant les surréalistes yougoslaves: la plupart des poètes
français partagent le même sentiment pendant la Seconde Guerre mondiale. En échangeant avec
40 Bloch, J.R (23 jan. 1947) Pour s’adresser à des Yougoslaves, un Français n’a qu’à laisser parler son cœur, Ce Soir, p. 2.
41 Bloch, J.R (le 19 et 20 jan.), Ce Soir, p. 1.
42 (28 juin 1946) La crise de Trieste, Les Lettres françaises, p. 2. Louis Aragon s’intéresse à la crise de Trieste. Voir plus
sur ce sujet: Mladenović, V. (2020) Louis Aragon et la réception de son œuvre dans le milieu yougoslave et serbe de
1945 à nos jours, Anali Filološkog fakulteta, Belgrade: Faculté de Philologie, Vol. 32, No. 1, pp. 133−147 DOI: https://
doi.org/10.18485/analiff.2020.32.1.8
43 Bloch, J.R (21 jan. 1947) Ce Soir, p. 3.
44 Ibid., p. 3.
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Koča Popović, Bloch a l’occasion de constater que le poète serbe voue une grande admiration à
Eluard et surtout à Aragon qui évoquera dans les années suivantes Koča Popović pour l’hebdomadaire belgradois NIN. Il se souvient du jour où Popović a débarqué à Paris pour la première fois,
à l’âge de vingt-cinq ans, le jeune surréaliste serbe reconnaissant qu’il n’est venu à Paris que pour
lui.45 Une partie de ce reportage consacré uniquement à la littérature yougoslave est reparue en
1947 dans Les Lettres françaises.46
Ce reportage et l’inventaire des lieux, personnages, congrès et autres commentaires qui en
sont reproduits sur la littérature serbe et yougoslave, représentent non seulement un document
témoignant de l’admiration de l’écrivain à l’égard de la Yougoslavie, mais également une source
historique de premier choix sur le rapport qu’entretiennent ces deux pays. L’engagement de cet
intellectuel nous montre sa conscience politique du sens de l’Histoire et demeure un témoignage
pour une nouvelle interprétation de ses idées sur cette période charnière, quand aujourd’hui il fait
partie de ces écrivains français tombés dans l’oubli et quasiment inconnu du milieu culturel serbe.

ANNEXE :

Caricature de Jean Richard Bloch, faite par
Pjer Križanić, Književne novine

Jean Richard Bloch, portrait publié dans
Španija, reportaža kroz građanski rat, p. 2.
II 333, Bibliothèque de la Matica srpska Novi Sad

45 Mladenović, V. (2020) Louis Aragon et la réception de son œuvre dans le milieu yougoslave et serbe de 1945 à
nos jours, Anali Filološkog fakulteta, Belgrade: Faculté de Philologie, Vol. 32, No. 1, p. 144 / DOI: https://doi.
org/10.18485/analiff.2020.32.1.8
46 Bloch, J.-R (17 janvier 1947) Au premier congrès des écrivains yougoslaves, Les Lettres françaises, p. 5. Cet article a
été traduit en serbe: Mladenović V. (2018) Na prvom Kongresu jugoslovenskih pisaca, Mons Aureus, n 60, pp. 78−80.
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Jean-Richard Bloch, …I Kompanija, p. 1, II 295
Bibliothèque de la Matica Srpska, Novi Sad

Dédicace de Jean-Richard Bloch à Marko Ristić
Bibliothèque de Marko Ristić, Académie serbe des
sciences et des arts, Belgrade
Document inédit.

Nota bene
Pour en savoir plus sur cet écrivain, nous invitons à consulter les fonds de Jean-Richard
Bloch déposés dans plusieurs bibliothèques françaises : à la Bibliothèque nationale de France
à Paris, à la bibliothèque Jacques Doucet à Paris, Archives du Centre d’histoire de Sciences
Po à Paris, à Nanterre, dans les archives à Moscou. La médiathèque François Mitterrand de
Poitiers conserve la bibliothèque personnelle de Bloch. Une boîte consacrée à Bloch se trouve
également dans les archives de la Yougoslavie à Belgrade, précisément dans le fonds concernant
les invités étrangers.
La bibliothèque universitaire de Poitiers possède quant à elle deux fonds d’archives: l’un
concernant Jean-Richard Bloch, l’autre son fils et sa belle-sœur, Michel et Collette Sellier Bloch,
dans lesquels nous avons découvert une lettre datant de 15 janvier 1941 de Raško V. Dimitrijević, professeur de français à Belgrade. Colette Bloch a fait connaissance avec lui à l’occasion
d’un voyage en Dalmatie. Cette lettre a été rédigée à la maison d’arrêt de Clermont-Ferrand et
presque intégralement censurée. Ne disposant pas des droits, nous ne pouvons pas nous permettre de la reproduire ici.
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ДУБОКА СВЕСТ О ИСТОРИЈИ ЖАН РИШАРА БЛОКА
ЈЕДНА ЈУГОСЛОВЕНСКА ЕПИЗОДА
Сажетак

Француско-српски књижевни и културни односи често су проучавани на основу примарних извора, али и на основу личног и професионалног односа уметника и писаца из ове
две земље. Управо оваква истраживања употпуњују истраживања историчара. Зато ћемо у
нашем раду испитати однос француског интелектуалца, новинара и писца Жан Ришара Блока (1884−1947) према српским и југословенским писцима и интелектуалцима. Овај, данас
неправедно заборављени, писац рођен је и умро у Паризу. Учествовао је активно у Првом
светском рату, у којем је рањен чак три пута. Након рата сарађивао је с француским листовима левичарске политичке оријентације. Године 1921. приступа француској Комунистичкој
партији, а 1923. године оснива чувени књижевни месечник Европа, који и данас излази. С
почетка Другог светског рата због свог јеврејског порекла и политичке оријентације тражи
азил у СССР-у. Током рата у Москви је радио као радијски новинар и свакодневно се обраћао Французима. У Француску се враћа 1945. године. Његову породичну кућу, с великом
библиотеком, у насељу Мериго у Поатјеу Немци нису дирали, док је стан његове мајке, који се
налазио у центру града, потпуно демолиран. У рату овај писац губи више чланова породице.
Анализирајући француску и српску штампу, необјављену архивску грађу и репортаже овог
писца, покушаћемо да реконструишемо како је Жан Ришар Блок био први који је ступио у
контакт са српским ђацима у Поатјеу и како он за српске интелектуалце остаје непознат све
до Шпанског грађанског рата. Такође, показаћемо и његове активности у Југославији, његов
однос према југословенској политици и култури, као и учешће на првом Конгресу југословенских писаца. Будући да је културни трансфер ишао двосмерно, у раду ћемо представити
и не тако обимну, али свакако важну, рецепцију два романа овог аутора И Компанија и Шпанија, Шпанија! на југословенском простору. Управо на тај начин отворићемо могућност да
се и други истраживачи заинтересују за овог интелектуалца у контексту културних односа
Француске и Србије.
Кључне речи: Жан Ришар Блок, културни трансфер, рецепција
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ПОСТМОДЕРНА КУЛТУРА КАО СОЦИЈАЛНА
ЛОГИКА НЕОЛИБЕРАЛНОГ КАПИТАЛИЗМА
Сажетак: Циљ овог рада је испитивање односа између промена у економској сфери и настанка
постмодерне културе током 20. века. По осврту на Џејмсонове и Харвијеве (нео)марксистичке покушаје објашњења настанка постмодерне културе фокусираћемо се на Фукоов допринос анализи неолиберализма. Ослањајући се на Фукоову анализу неолиберализма као режима
управљања који ствара системе односа моћи не би ли управљао субјектима, истражићемо
постмодерну као културну димензију тог режима. Наш закључак ће бити да се постмодерна
култура може видети као културна димензија неолиберализма, јер доприноси креирању субјеката који одговарају том режиму управљања. Стога ћемо постмодерну културу назвати
социјалном логиком неолиберализма.
Кључне речи: постмодернизам, неолиберализам, Мишел Фуко, етос, култура, субјект

П

Увод

остмодерна и даље остаје неразјашњен и загонетан феномен више од четири
деценије пошто је Лиотар (Lyotard) објавио њен почетак.1 Како Линда Хачион
(Hutcheon) тврди, постмодернизам је дубоко контрадикторан феномен и обухвата
сфере уметности и хуманистичких наука и шире савремену културу у целости.2 Дакле,
појмом постмодернизам означавамо специфичан период у развоју културе савремених
друштава. Управо је такво схватање постмодернизма фокус нашег рада.
Ако се осврнемо на литературу која говори о постмодерној култури, пронаћи ћемо
само неколицину радова који теже да њен настанак ближе повежу са осталим друштвено-економским променама које се одвијају у истом периоду. Најпознатији подухват тог
типа је дело Постмодернизам: логика културе касног капитализма аутора Фредрика Џејмсона (Frederic Jameson)3. Џејмсон се ослања на Манделову (Mandel) периодизацију капитализма и тврди да је постмодерна културна надградња трећег периода капитализма, названог
1 Lyotard, J. F. (2005) Postmoderno stanje, Zagreb: Ibis grafika.
2 Hačion, L. (1996) Poetika postmodernizma, Beograd: Biblioteka XX vek, str. 16.
3 Džejmson, F. (2016) Postmodernizam: logika kulture kasnog kapitalizma, Podgorica: CID.
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мултинационални капитализам код Мандела4. Дејвид Харви (David Harvey) у књизи Стање
постмодерности на сличан начин постмодерну културу тумачи као продукт промена у производњи и продирања капитализма у културну сферу.5 Свингвуд (Swingewood) примећује да
се Џејмсон и Харви ослањају на марксистичку топологију друштва, те га схватају као подељеног на економску базу и културну надградњу, али не успевају да адекватно интегришу те
нивое.6 Стога се морају ослањати на тврдње о постојању „структурне хомологије” између
новонастале економске базе и постмодерне културе као њене надградње.
Наш рад ће тежити да ближе прикаже однос између постмодерне културе и специфичне економске организације коју ћемо, за разлику од Харвија и Џејмсона, назвати неолиберализам. За разлику од марксистичког усмерења поменутих аутора, ослонићемо се на
Фукоову (Foucault) анализу неолиберализма као „режима управљања” који тежи да организацијом односа моћи у институцијама креира одговарајуће субјекте. С обзиром на то да Фуко
своју анализу неолиберализма врши током 1979, истражујући га као дискурс, његов рад ћемо
допунити налазима аутора који су се бавили утицајем спровођења неолибералних политика
пошто су спроведене. Наша намера је да допунимо Фукоову анализу неолибералног режима
управљања кроз истраживање његовог утицаја на културу и свакодневни живот субјеката.
Тврдићемо да неолиберализам ствара специфичан етос на радном месту и да се логика тог
етоса проширује на културну сферу, што резултира настанком постмодерне културе. Аргументоваћемо да неолиберални етос, као и постмодерну културу, обједињује тежња ка стварању специфичног субјекта, те да их то чини делом неолибералног режима управљања.

Етос, структура осећања и теорија управљања – одређење основних појмова
У зависности од тематике, Фукоов рад можемо поделити на три периода. Први период карактерише бављење „дискурзивном праксом” која подразумева говорно делање које производи
исказе.7 Фуко истражује системе правила који то делање уређују и назива их „историјско
априори”.8 У другом периоду рада Фуко проширује интересовања на недискурзивне праксе,
схватајући их као различите облике делања путем којих појединци утичу на могућности делања других9. Те праксе уређују системи правила које Фуко назива односима моћи. Његово
дело Надзирати и кажњавати прво обједињује истраживање дискурзивних и недискурзивних пракси појмом „моћ/знање” називајући га и „епистемолошко правним комплексом”
или „дијаграмом”10. Како Делез (Deleuze) објашњава, Фукоов дијаграм је систем вектора који
усклађују дискурзивно и недискурзивно делање у систематичан облик.11 Спивак (Spivak)
тврди да за Фукоа дискурзивна пракса ствара концептуалне схеме које мапирају могуће и
4 Исто, стр. 25.
5 Harvey, D. (1992) The Condition of Postmodernity, Cabridge: Blackwell Publishers.
6 Swingewood, A. (2000) A Short History of Sociological Thought, London: St. Martin’s Press, pp. 226–228.
7 Фуко, М. (1998) Археологија знања, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, стр. 88.
8 Исто, стр. 55–60.
9 Фуко, М. (1997) Надзирати и кажњавати, Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића,
стр. 301.
10 Исто, стр. 25−31.
11 Delez, Ž. (1989) Fuko, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 49.
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пожељне облике делања за недискурзивне праксе.12 При крају другог периода свог рада Фуко
уводи појам „диспозитив”, који објашњава као хетерогену матрицу дискурзивних и недискурзивних елемената, тврдећи да је његов фокус на логици међуодноса тих елемената.13
Последњи сегмент другог периода Фукоовог рада обележава серија предавања на Колеж де Франсу (College de France), посвећених феномену „управљања”. Наиме, Фуко одлучује
да за разлику од Надзирати и кажњавати, где истражује формирање једног типа институције, примени свој теоријски апарат на феномен државе.14 Тачније, он користи концепт
диспозитива не би ли истражио историјске промене у векторима моћи на нивоу европских
држава. За те потребе Фуко развија појам „управљања” који одређује као праксу реорганизације диспозитива коју држава врши у неком периоду.15 Другим речима, он тврди да
је држава „управљачка инстанца” која се налази у специфичном положају услед ког може
да реорганизује дискурзивне и недискурзивне праксе које сачињавају институције у њој
и њихове међуодносе.16 Стога за Фукоа држава чини врховну инстанцу онога што назива
„управљачким режимом”. Управљачки режим према њему сачињава пракса управљања тј.
креирања и вођења диспозитива на нивоу државе и одређена рационалност којом се то
управљање води, а коју назива „управљаштво”17.
Сада ћемо се осврнути на појмове субјекције и субјективности. Појам субјекције
Фуко користи од првог периода рада да означи укључивање субјеката у системе правила
који регулишу праксе. У првом периоду се радило о дискурзивним праксама18, док у другом
периоду његовог рада субјекција означава укључивање субјеката у диспозитив. Субјекција
подразумева да диспозитив садржи позицију у коју укључује субјекта, те се тиме његове
праксе усклађују с правилима диспозитива.19 Субјективност је, с друге стране, појам који
Фуко уводи у трећем периоду рада да означи трећу димензију диспозитива, поред дискурзивних и недискурзивних пракси. Субјективност се односи на димензију односа субјекта
12 Spivak, G. C. (1993) Outside in the Teaching Machine, New York: Routledgde, p. 37.
13 Fuko, M. (2012) Moć i znanje, Novi Sad: Mediteran Publishing, str. 174.
14 Gordon, C. ’Governmental Rationality: An Introduction’, in: The Foucault Effect, eds. Burchell, G. i Gordon, C. i
Miller, P. (1991), Chicago: The Univeristy of Chicago Press, p. 4.
15 Fuko, M. (2014) Bezbednost, teritorija, stanovništvo, Novi Sad: Mediteran Publishing, str. 127−128.
16 Треба напоменути да за Фукоа држава није извор односа у диспозитиву нити их потпуно детерминише већ
се, како он тврди, сви они формирају „у односу” на државу. Видети: Fuko, M. „Dva ogleda o subjektu moći”,
u: Mišel Fuko: Iza strukturalizma i hermeneutike, priredili Drajfus, H. i Rabinov, P. (2017), Novi Sad: Mediteran
Publishing, str. 306. То другим речима значи да је држава врховна „управљачка инстанца”, што означава тачку
с највећим утицајем на односе у диспозитиву. Из те тачке започиње реорганизација диспозитива и формирање односа у институцијама и између њих, које такође садрже сопствене управљачке инстанце, а основну
логику праксе управљања тих инстанци одређује диспозитив управљања на нивоу државе.
17 Dean, M. (2010) Governmentality, London: SAGE Publications, рp. 17−21. „Управљаштво” је превод Фукоовог појма gouvernementalite којим означава рационалност праксе управљања те се стога састоји од појмова
„gouvernement који означава управљање и mentalite који означава рационалност.” Видети: Fuko, M. (2014)
Bezbednost, teritorija, stanovništvo, Novi Sad: Mediteran Publishing, str. 127−128.
18 Фуко, М. (1998), нав. дело, стр. 55−60.
19 Fuko, M. (2017), нав. дело стр. 286−287. Субјекција код Фукоа означава исти процес као и интерпелација код
Алтисера (Althusser), те је стога диспозитив еквивалентан Алтисеровим „државним идеолошким апаратима”.
Видети: Altiser, L. (2009) Ideologija i državni ideološki aparati, Loznica: Karpos.

41

МИЛАН УРОШЕВИЋ

са самим собом, тј. на димензију субјектове рефлексивности.20 Како Фуко тврди на почетку
трећег периода, он теоријом управљања тежи да истражи однос субјекције и субјективности
тј. однос између нашег управљања самима собом и начина на који други управљају нама.21
Нажалост, Фукоа је смрт спречила да доврши свој пројекат. Осврнемо ли се на његов
трећи период, уочићемо да током курса „Херменеутика субјекта” он издваја појам етоса
(ethos) као значајан. Фуко етос одређује као генералан начин живота појединца, свеобухватну структуру његовог односа са собом и другима и знање којим се та пракса води.22
Кроз његово схватање етоса можемо решити проблем односа субјекције и субјективности.
Етос можемо редефинисати као структурисан систем правила који обједињује субјекцију
и субјективност кроз усклађивање субјективности с правилима диспозитива. Другим речима, етос је генерална структура која повезује наше односе с другима и са собом, те тиме
прикључује димензију субјективности диспозитиву. Етос је, дакле, део логике диспозитива
који интерпелира субјекте у диспозитив, ми тврдимо да се тај процес дешава путем катеогрије „великог другог”. „Велики други” је појам који Алтисер преузима од психоаналитичара Лакана (Lacan), ми ћемо га за наше потребе дефинисати као виртуелни23 ентитет, који је
из перспективе субјекта укљученог у диспозитив извор и легитиматор његових правила.24
Другим речима, етос ствара великог другог као привид не би ли навео субјекта да прихвати
правила диспозитива, те да се управља у складу с њима.
Ако одлучимо да Фукоа допунимо схватањем културе као свеукупности људског
друштвеног живота,25 етос би сачињавао оно што Иглтон назива „невидљивом бојом свакодневног живота”, тј. „текстуру наше обичне егзистенције коју узимамо здраво за готово”26. Етос је као појам близак Вилијамсовом (Williams) појму „структуре осећања” коју
одређује као генералну структуру искуства живота људи у некој култури.27 Пратећи ту
структуру, они уређују своје праксе и репродукују целокупни културни живот. Другим речима, етос можемо одредити као аспект диспозитива управљања којим се појединци усклађују с његовим правилима те тиме постају одговарајући субјекти. Џејмсон на сличан начин
приступа анализи постмодернизма, назива га структуром осећања и „културном доминантом” те тврди да је постмодернизам основна структура осећања у неком друштву, али да
поред њега могу постојати и други облици културног живота.28
20 Фуко, М. (2003) Херменеутика субјекта, Нови Сад: Светови, стр. 574.
21 Foucault, M. (2016) About the Beginning of the Hermeneutics of the Self, Chicago: The Univeristy of Chicago Press,
рp. 25−26.
22 Фуко, М. (2003), нав. дело, стр. 302−303.
23 Појам виртуелног користимо у делезијанском смислу те га схватамо као привидни ентитет који настаје емергентно из правила која сачињавају етос, али је и даље реалан, јер из перспективе субјекта производи реалне
ефекте путем субјекције, наводећи га да регулише своју субјективност. Видети: Delez, Ž. i Parne, K. (2009)
Dijalozi, Beograd: Fedon, str. 187−195.
24 Fink, B. (2009) Lakanovski subjekt, Zagreb: Kruzak, str. 9−11.
25 За такво схватање видети: Klosovska, A. (2003) Sociologija kulture, Sarajevo: Krug, str. 14−17.
26 Iglton, T. (2017) Kultura, Beograd: Clio, str. 45−46.
27 Williams, R. (1977) Marxism and Literature, Oxford: Oxford University Press, p. 132.
28 Džejmson, F. (2016) Postmodernizam: logika kulture kasnog kapitalizma, Podgorica: CID, str. 27.
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Настанак неолибералног етоса из духа нове организације рада
Фуко завршава курс о свом истраживању неолиберализма под називом „Рађање биополитике” 4. априла 1979, тачно месец дана пре него што Маргарет Тачер (Margaret Thatcher)
постаје премијерка Велике Британије. Можемо рећи да он анализира неолиберализам као
управљачку рационалност у настајању, тј. као својеврсни дискурс о управљању који још
увек није постао управљачка рационалност неке државе. Стога ћемо се у наставку бавити настанком неолибералног режима управљања, с посебним освртом на промене у сфери
рада. Намера нам је да реконструишемо неолиберални етос који настаје у предузећима да
бисмо тако испитали Фукоове тврдње о специфичности односа субјекције и субјективности у неолиберализму.
Истражујући економске промене у 20. веку, Харви користи терминологију теоријског правца „регулациона школа”. Тај приступ истражује односе у економској сфери између
производње, дистрибуције и потрошње те тврди да се они морају ускладити и регулисати
да би економија функционисала стабилно.29 Стабилизација и регулација тих односа захтева
институције, законе, норме и сл. да би се понашање учесника економског процеса одржало конзистентним. Систем елемената који одржавају економску сферу стабилном Харви у
складу с регулационом школом назива „модом регулације” и тврди да он мора садржати
систем производње одговарајуће радне снаге кроз „социјализацију радника за услове капиталистичке производње”30. Она укључује мобилизацију одређених сентимената тј. неког
облика психолошке мотивације за учествовање у процесу рада.31 Увиђамо да такав концепт
у великој мери одговара нашем схватању етоса.
Према Харвију, у првој половини 20. века настаје фордистички мод регулације, који
подразумева јаку улогу државе и чврсту регулацију економије. То значи да се капитал повлачи из одређених сфера друштва, а држава гарантује пуну запосленост, социјалну помоћ, јавно образовање и здравство. Производња се у фордизму врши кроз дугорочна улагања да би
се осигурао стабилан економски раст и профити на дуги рок. Таква организација доводи до
масовне производње стандардизованих производа,32 али и специфичног начина организације
рада. Како Сенет (Sennett) тврди, предузеће је у фордистичком периоду организовано према
војничком принципу, што подразумева ригидну бирократску организацију пирамидалног типа.33 Запослени у таквој организацији имају строго дефинисану позицију с јасним задацима,
њихова радна каријера стога подразумева зацртану путању кроз хијерархијске нивое предузећа. Сенет примећује да је својеврсни дух планирања прожимао такве организације, процеси
који се у њима одвијају су регулисани бирократском рационалношћу. То је, како он тврди,
„омогућило људима да размишљају о својим животима као о животним причама”,34 што другим речима значи да су њихови животни наративи регулисани местом у оквиру организације.
29 Harvey, D. (1992) The Condition of Postmodernity, Cambridge: Blackwell Publishers, p. 121.
30 Исто, стр. 122.
31 Исто, стр. 122−123.
32 Исто, стр. 132−135.
33 Senet, R. (2007) Kultura novog kapitalizma, Beograd: Arhipelag, str. 28−29.
34 Исто, стр. 25−31.
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Етос таквих организација у великој мери одговара Фукоовој идеји диспозитива дисциплине. Како он тврди, диспозитив дисциплине је управљачки механизам који функционише
„центрипетално”, што значи да ограничава неки простор те у њему распоређује елементе у
складу са одређном сврхом.35 Према Фукоу, „дисциплина не оставља да се ствари одвијају
својим током [...] њен принцип је управо да чак ни најмање ствари не треба да буду препуштене саме себи”36. У фордистичким организацијама се управљање одвија према таквој рационалности. Етос таквих организација субјективизује своје чланове, наводећи их да интернализују норме организације, те да се управљају у складу с њима. То значи да је велики други у
суштини предузеће као систем и да је спољашњи субјекту, те да од њега захтева послушност
његовим механизмима. Ако се осврнемо на анализу менаџерског дискурса у раду Болтанског
(Boltanski) и Чапело (Chiapello), видећемо да се током шездесетих година менаџерима саветује
да теже одржавању стабилности и регуларног функционисања предузећа по предвидљивом
току.37 Такође, саветује им се да раднике мотивишу гарантујући им сигурност и стабилно напредовање кроз хијерархију фирме.38 Франк (Frank) примећује сличну тенденцију, те тврди да
се управљање предузећем током педесетих година вршило по принципу конформитета и да
се од радника захтевало подређивање „трансценденталном значају организације”39.
Харви тврди да шездесетих година почиње криза фордизма која ескалира нафтном
кризом 1973. године.40 Према њему, криза је узрокована ригидношћу фордистичког система
који не успева да се прилагоди променама услед фиксираних односа између владе, синдиката и корпорација. Криза доводи до стагфлације крајем шездесетих, која је кулминирала
одлуком OPEC-а да подигне цене нафте. Последице кризе су крај фордистичког режима и
реструктурирање привреде, те су седамдесете и осамдесете године обележене економским
и политичким реформама.41 То је период настанка неолибералног режима управљања, што
подразумева промену у управљачком диспозитиву. Као што Фуко тврди, диспозитив настаје као одговор на неку нужност,42 што је у овом случају економска криза која се решава
успостављањем новог диспозитива. Харви, попут Фукоа, примећује да неолиберализам као
управљачка рационалност настаје много раније него што бива имплементиран, те да се као
дискурс формира од тридесетих година, а спроводи се од краја седамдесетих у Британији,
а од почетка осамдесетих у САД.43
Нови мод регулације Харви назива „флексибилна акумулација”, а такође популаран
назив за тај режим је „постфордизам”. За разлику од ригидности фордизма постфордизам
карактерише тежња ка констатној промени и иновацијама. Постфордистичко тржиште рада
доживљава реструктурирање услед опадања моћи синдиката, што послодавци користе не би
35 Fuko, M. (2014) Bezbednost, teritorija, stanovništvo, Novi Sad: Mediteran Publishing, str. 63.
36 Исто.
37 Boltanski, L. and Chiapello, E. (2007) The New Spirit of Capitalism, London: Verso Books, pp. 86−88.
38 Исто, стр. 88−89.
39 Frank, T. (1998) The Conquest of Cool, Chicago: The Univeristy of Chicago Press, p. 10.
40 Harvey, D. нав. дело, стp. 142−145.
41 Исто.
42 Fuko, M. (2012) Moć i znanje, Novi Sad: Mediteran Publishing, стр. 174−175.
43 Harvi, D. (2012), Kratka istorija neoliberalizma. Novi Sad: Mediteran Publishing, стр. 19−58.
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ли прогурали нове облике привременог и повременог запошљавања. Услед брзих промена у
захтевима предузећа, тржиште рада карактерише висока конкуренција и настанак флексибилних радних аранжмана, често неповољних по запослене.44 Харви показује да су те промене повезане с променама у организацији производње. Нова организација производње, између осталог, омогућена и новим технологијама, подразумева прелазак с масовне производње
на производњу за диференциране нише тржишта, као и задовољавање брзо променљивих
тржишних захтева. Наведене промене предузећима омогућавају бржи обрт, што доводи до
преласка с дугорочног на краткорочно инвестирање.45 Такве промене су у великој мери под
утицајем настанка новог глобалног финансијског система који се формира од 1971. године и
распада Бретон Вудса46. Харви тврди да је новонастали финансијски капитал све мање ограничен временом и простором, те су услед нових технологија власници финансија формирали оно што Сенет назива „нестрпљиви капитал” који жели све краткорочније профите.47
Такве промене у моду регулације захтевају одговарајуће реструктурирање радних
организација, као и њиховог етоса који би стога креирао одговарајућу радну снагу. Сенет
примећује да предузећа прелазе са стабилне пирамидалне организације на флексибилно
мрежно организовање. Нови облик организације производње о ком говори Харви захтева
флексибилизацију предузећа не би ли се прилагодила стално флуктуирајућим захтевима
тржишта, што омогућава мрежна организација. Тако организована предузећа могу брзо
да се прилагоде променама у својој околини, да брзо доносе одлуке и ускладе се с новонасталим радним задацима. Према Сенету, функционисање таквих предузећа обележава
нелинеарни ток производње тј. произвољно скакање између различитих фаза у производњи, а не фиксирани скуп корака као у старијим предузећима.48 Како Сенет тврди, нове организације се прилагођавају задацима које им поставља околина и у складу с тим ангажују
потребну радну снагу која по извршењу задатка не мора остати део фирме.49
Ту промену у управљању предузећима прати промена етоса која консеквентно доводи до промена у пожељним особинама управљаних субјеката. Флексибилност и стална
промена у функционисању предузећа стварају проблеме са управљањем запосленима, што
примећују Болтански и Чапело у менаџерској литератури насталој деведесетих година. Они
примећују да је један од најзначајнијих проблема тог периода проналазак одговарајућих
техника за мобилизацију и мотивацију запослених у новим предузећима.50 Сенет тврди да
се запослени у новим фирмама суочавају са стално променљивим и конфузним радним задацима, јер се од њих захтева константна промена и прилагођавање новим пројектима предузећа.51 Он закључује да је нови идеални запослени такође флексибилан и прилагодљив.
Болтански и Чапело тврде да се нови облик везивања запослених за предузеће проналази у
44 Harvey, D. нав. дело, стp. 150.
45 Исто, стр. 156.
46 Исто, стр. 164−165.
47 Senet, R. нав. дело, стр. 37.
48 Исто, стр. 43–44.
49 Исто.
50 Boltanski, L. and Chiapello, E. нав. дело, p. 94.
51 Senet, R. нав. дело, стр. 104–105.
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обећању самоиспуњења и „проналаска себе” у послу.52 Насупрот претходном облику управљања који запослене подстиче да се подвргавају механизму предузећа, у новим предузећима им се обећава самоостварење кроз посао. Како П. ду Геј (P. du Gay) примећује, истражујући организацију нових предузећа, управљање запосленима прелази из хијерархијске
организације у хоризонталну мрежну организацију аутономних субјеката који се подстичу
на управљање собом.53 Не би ли се њихово управљање собом ускладило с циљевима фирме, како Ду Геј тврди, у менаџерском дискурсу настаје концепт „корпоративне културе”,
који налаже менаџерима да запослене мобилишу представљајући им рад у предузећу као
проналажење смисла, а остварење на послу као вид самоостварења.54 Болтански и Чапело
примећују исто у менаџерској литератури те тврде да се менаџерима препоручује да „буду
визионари”, тј. да подстакну запослене да визију сопственог остварења ускладе с визијом
тј. циљевима предузећа.55
Петар Клепец објашњава разлику између диспозитива дисциплине и начина управљања у неолиберализму као разлику између центрипеталне и центрифугалне силе-56 Док
управљање диспозитивом дисциплине тежи да тотализује надзор над одређеним простором и процесима у њему, управљање у неолиберализму тежи да укључи нове елементе у
свој механизам те да пусти ствари да „иду својим током” и да „цветају” у одређеним границама.57 Као што Фуко тврди, неолиберализам је облик управљања који „не захтева механизме општег нормирања” и у њему „постоји оптимизација система различитости”, „слободан
простор осцилаторним процесима” и „толеранција система различитости”58. Другим речима, неолиберализам је режим управљања који делује као да функционише према слободном
делању појединаца. Разлог за то је управо његов етос, наиме Фуко тврди да неолиберални
режим управља појединцима путем специфичног механизма који назива homo economicus59.
Према њему, неолиберално управљање модификује средину у којој појединац дела не би ли
он управљао собом на одговарајући начин.60 Homo economicus је управо оно што смо у нашем раду назвали етосом, механизам који обједињује субјекцију и субјективност, те наводи
појединца да управља собом у складу с правилима диспозитива.
Фуко је исправно предвидео механизам управљања у неолиберализму. Етос нових
предузећа се ослања на стварање аутономних субјеката, подстичући их на самостално делање, иновацију и креативност, али у циљу испуњавања захтева предузећа.61 Главна разлика у
односу на етос претходног режима је у позицији великог другог и у улози субјективности.
Док је претходни режим великог другог смештао изван субјекта те га наводио да управља
52 Boltanski, L. and Chiapello, E. нав. дело, стp. 90.
53 Du Gay, P. (1996) Consumption and Identity at work, London: SAGE Publications, рp. 59−64.
54 Исто, стр. 57−58.
55 Boltanski, L. and Chiapello, E. нав. дело, стp. 91.
56 Klepec, P. (2016) Profitabilne strasti, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, стр. 156.
57 Исто.
58 Фуко, М. (2005) Рађање биополитике, Нови Сад: Светови, стр. 354.
59 Fuko, M. нав. дело, стр. 344.
60 Исто, стр. 326−362.
61 Du Gay, P. нав. дело, стp. 61.
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собом у складу с нормама које велики други поставља, етос неолиберализма смешта великог
другог у оквир субјективности. Другим речима, из механизма предузећа велики други прелази у самог субјекта и добија облик његових личних жеља. То значи да етос неолиберализма
интерпелира субјекта кроз његове жеље, тј. субјектове тежње за самоостварењем, самоиспуњењем и самоактуелизацијом су механизам који га укључује у неолиберални диспозитив.
Ту долазимо до главне разлике између Фукоовог тумачења неолиберализма и радова аутора
на које смо се ослањали до сада, а који анализирају тај режим пошто је успостављен. Фуко
тврди да неолиберализам користи механизам homo economicus-a да управља субјектима тако
што их наводи да се ослањају на сопствене интересе за увећањем личног капитала.62 Док је за
њега интерес „иредуктибилни принцип” којим се homo economicus води, аутори на које смо
се ослонили закључују да се неолиберални етос ослања на субјектове жеље за „остварењем
самог себе”. Како Берарди (Berardi) тврди, неолиберализам је у себе „апсорбовао креативност, жељу и индивидуалистички, либертаријански порив за самоостварењем”63.

Успон постмодерне културе из етоса неолиберализма
Анализирајући однос постмодерне културе с променама у економији, Џејмсон, како тврди
Свингвуд, не успева да повеже те две сфере. Свингвуд примећује да према Менделу фаза
монополског капитализма почиње после Другог светског рата, док Џејмсон наводи шездесете године као период настанка постмодерне.64 Стога се поставља питање поклапања економских промена с променама у културној надградњи. Запажамо да Џејмсон на својеврстан
начин репродукује Фукоов генеалошки метод.65 Он оцртава промене у различитим сферама
друштва и прати генеалогију њихових контингентних сусрета који резултирају јединственим системом односа економске базе и културне надградње.66 Харви и Џејмсон на сличан
начин повезују економску базу с културном надградњом, те тако проналазе корен постмодерне културе. Обојица уочавају да, услед фокусирања производње на краткорочне обрте,
капитал све више продире у сферу културе и животног стила.67 То доводи до рапидних промена у трендовима и моди, као и до промена у маркетингу не би ли се потрошачи навели да
што брже и разноврсније конзумирају културна добра. То ствара културу у којој је мало шта
постојано, а потрошачи се подстичу да брзо мењају сопствене идентитете и укусе.
Примећујемо да Харви и Џејмсон проналазе корен постмодерне културе у обрасцима
потрошње. Дисциплинарном режиму управљања одговара оно што се обично назива „масовна култура”. Она настаје услед фордистичког мода регулације који карактерише производња
стандардизованих производа на велико. Како Липовецки (Lipovetsky) примећује, тај период
62 Фуко, М. нав. дело, стр. 369−370.
63 Berardi, F. ’Bifo’ (2009) The Sout at Work, Los Angeles: Semiotext(e), p. 69.
64 Swingewood, A. (2000) A Short History of Sociological Thought, London: St. Martin’s Press, рp. 226−228.
65 За више о генеалошком методу видети: Fuko, M. „Niče, genealogija, istorija”, u: Mišel Fuko: Spisi i razgovori,
priredio Kozomara, M. (2010), Beograd: Fedon.
66 Džejmson, F. (2016) Postmodernizam: logika kulture kasnog kapitalizma, Podgorica: CID, str. 23–80.
67 Harvey, D. (1992) The Condition of Postmodernity, Cambridge: Blackwell Publishers, pp. 285–291; Džejmson, F.
(2015) Kraj umetnosti ili kraj istorije, Beograd: Art Press, str. 114−138.
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карактерише „логика квантитета” услед које компаније теже да наведу потрошаче на куповину што веће количине сличних производа.68 То ствара врло униформну, монотону и конформистичку културу како тврди Френк. Можда најбоља критика такве културе долази из
пера Адорна (Adorno) и Хоркхајмера (Horkheimer) који је називају „културном индустријом”.
Према њима, културна индустрија подсећа на апстрактну машину која репродукује сваки
елемент културног живота према истом обрасцу услед ког ти елементи подсећају једни на
друге. Адорно и Хоркхајмер тврде да она представља културни наставак доминације над појединцима која постоји на радном месту те тако у потпуности обухвата сваки сегмент живота.69
Током шездесетих година интензивира се критика масовног друштва, махом од стране различитих мањинских и алтернативних покрета које Хит (Heath) и Потер (Potter) обједињено називају „контракултуром”70. Болтански и Чапело те критике називају „уметничком
критиком” и тврде да је она усмерена на тенденције ка сузбијању уживања, аутономије и
спонтаности у тадашњем капитализму. Ти аутори наводе протесте 1968. године као прекретницу када поменуте критике капитализма достижу свој врхунац, те његов управљачки
режим и њему одговарајућа култура доживљавају промену.71 Као што ћемо видети, неолиберални управљачки режим усваја наведене критике услед чега настаје постмодерна култура.72
Болтански и Чапело приказују апропријацију уметничке критике менаџерским дискурсом, док Франк показује како маркетиншка индустрија постепено усваја контракултурне критике. То доводи до настанка нових метода управљања предузећем и рекламирања. Како Ду Геј примећује, после инфлације седамдесетих, малопродаја прелази са стратегије која тржиште схвата као хомогено и тежи да прода што већу количину робе на стратегију креирања специјализованих производа.73 Нови облици маркетинга и продаје циљају
субјкетивност потрошача те нуде производе намењене креирању специфичних животних
стилова, идентитета, као и остваривању одређених личних жеља.74 Таква стратегија креира
одговарајућег потрошачког субјекта ког Липовецки назива „хиперпотрошачем”. Према Липовецком, током потрошње тај субјект више није усмерен на спољашње, статусне или класне, одреднице у складу с којима организује своју потрошњу.75 Насупрот томе, хиперпотрошач тежи искључиво остварењу сопствених жеља и аутономној изградњи личног идентитета.76 У складу с тим, како Бауман, а и Лаш (Lasch) примећују, једна од најзначајнијих
одредница постмодерне културе је тежња ка „аутентичности”77. Пошто се потрошња
68 Липовецки, Ж. (2008) Парадоксална срећа, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, стр. 22−32.
69 Adorno, Т. i Horkhajmer, М. „Kulturna industrija”, u: Studije kulture, priredila Đorđević, Ј. (2008), Beograd: Službeni
glasnik, str. 69−78.
70 Hit, Dž. i Porter, E. (2011) Prodaja pobunjenika, Beograd: Hedone.
71 Boltanski, L. and Chiapello, E. (2007) The New Spirit of Capitalism, London: Verso Books, p. 169.
72 Birešev, A. (2009) „Kapitalizam i opravdanje”, Filozofija i društvo, br. 3, str. 224.
73 Du Gay, P. (1996) Consumption and Identity at work, London: SAGE Publications, p. 110.
74 Исто, стр. 110−116.
75 Липовецки, Ж. (2008) нав. дело, стр. 46−47.
76 Исто, стр. 128−129.
77 Bauman, Z. (2009) Fluidni život, Novi Sad: Mediteran Publishing, стр. 27; Lasch, C. (1976) Narcistička kultura, Zagreb: Naprijed, str. 188−192.
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организује по принципу испуњења жеља, субјект потрошње се наводи на константно истраживање сопства не би ли открио своје „истинско ја”, те обликовао своју потрошњу у
складу са жељама које се налазе у дубини његовог сопства.
Тврдимо да је постмодерна култура, попут културне индустрије за Адорна и Хоркхајмера, проширење етоса управљања (који настаје у предузећима у неолиберализму) на
културни живот. Стога је постмодерна „свакодневно искуство неолиберализма” како Хаман (Hammann) тврди.78 Можемо рећи да је постмодерна „социјална логика” неолибералног капитализма.79 То подразумева да постмодерну чине начини бивствовања и делања у
свакодневној егзистенцији појединаца који репродукују логику управљања неолибералног
режима и доприносе креацији њему одговарајућих субјеката. Стога постмодерна култура
тежи креирању аутономног потрошача који ће се водити искључиво сопственим жељама.
Како примећује Мекгауан (McGowan), постмодерно друштво представља „друштво задовољства” у ком суперего појединцу налаже уживање као обавезу, тј. налаже појединцу обавезно испуњење својих жеља80, за разлику од претходног типа друштва у ком је суперего
захтевао жртвовање уживања пред захтевима друштвене целине.81 То значи да је култура
дисциплинарног режима захтевала одрицање од жеља, док постмодерна култура налаже
субјектима њихово испуњење. Примећујемо да је културна индустрија подразумевала да се
велики други налази изван субјекта и намеће му ограничење уживања те га везује за обавезе садржане у одређеној позицији субјекта у диспозитиву дисциплине. Култура постмодерне премешта великог другог у оквир субјективности и налаже уживање, а субјекту као
задатак даје креацију сопственог идентитета и проналажење аутентичних жеља.82

О субјекту постмодерне
Примећујемо да постмодерна култура репродукује логику неолибералног етоса, те тиме
чини аспект неолибералног диспозитива управљања. Сада ћемо се ближе фокусирати на
логику функционисања субјективности коју постмодерна култура тежи да створи. То другим речима значи да ћемо се бавити односом који субјект постмодерне формира са собом,
те начином на који собом управља.
Испитујући ауторе који се баве субјективношћу у постмодерни, увиђамо контрадикцију. Док неки аутори истичу да је субјект постмодерне фрагментиран и непостојан,
други истичу да је постмодерном субјекту наметнутно трагање за аутентичношћу. Џејмсон
је можда најважнији представник прве тенденције. Он субјекта постмодерне културе описује као „шизофреног” појединца који услед сталних промена свог идентитета, условљених
културом постмодерне, живи у „вечној садашњости” и није у стању да креира линеаран
78 Hamann, T. H. (2009) ’Neoliberalism, Governmentality, and Ethics’, Foucault Studies, No. 6, pp. 39−41.
79 Moran, M. (2015) Identity and Capitalism, London: SAGE Publications, pp. 69−77.
80 McGowan, T. (2004) The End of Dissatisfaction?, New York: State University of New York Press, p. 34.
81 Исто, стр. 3.
82 Слично запажа и Жижек испитујући постмодерну субјективност. Видети: Žižek, S. „Patološki Narcis kao
društveno nužni oblik subjektivnosti”, u: Lasch, C. (1976) Narcistička kultura, Zagreb: Naprijed, str. 309–336.
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животни наратив.83 Најзначајнији представник другог правца је Бауман који тврди да постмодерна субјектима налаже креирање сопственог идентитета на основу аутентичних личних жеља.84 На први поглед би се могло рећи да константно променљив и флуидан субјект
не може бити неко ко тежи проналаску непроменљивих принципа у унутрашњости свог
„правог ја”. Пре него што понудимо наше решење те привидне контрадикције, осврнућемо
се на Фукоову концепцију механизма субјективности.
Фуко је у трећем периоду рада концептуализовао механизме којима појединац управља собом. То су механизми субјективности који субјекцијом долазе у интеграцију с правилима диспозитива, те се субјекција и субјективност тако сједињују и стварају идеју управљања субјектима кроз њихово управљање собом. Субјективност тј. однос појединца са
собом Фуко често назива „етиком” те наводи четири елемента тог односа. Први елемент је
„етичка садржина”85, то је аспект субјекта одређен као предмет управљања, те се другачије
може назвати „онтологијом” субјекта. Тај елемент подразумева одређен сегмент субјекта
који садржи сопствене принципе према којима субјект њим управља. Следећи елемент је
„вид потчињености”, он се односи на позицију великог другог и норме које прописује.86
„Етички рад” је трећи елемент и подразумева конкретне праксе којима спроводимо у дело
норме великог другог.87 Последњи елемент је „телеологија” и подразумева циљ којем субјект
тежи управљајући собом.88
Применимо ли наведени теоријски апарат на постмодерну субјективност добићемо
следеће резултате. Етичка садржина постмодерног субјекта је управо „жеља” коју смо више
пута поменули. Жеља према којој се постмодерни субјект управља у великој мери одговара
схватању жеље у Лакановом раду. Лакан тврди да субјект у себи садржи „мањак” који констатно тежи да испуни89, то резултира визијом себе коју субјект има, а коју Лакан назива
„идеал его”90. Идеал его је субјектова визија сопствене употпуњености која би настала испуњењем поменутог мањка, а жеља је управо жеља за достизањем „идеал ега”. Када је у питању
вид потчињености, поменули смо да у постмодерни велики други прелази у оквир субјективности. Према томе, наредба великог другог се управо односи на трагање за сопственим
жељама и њиховим испуњењем. То примећује Клепец и, реферишући на Лакана, тврди да је
постмодерни субјект „перверзан”. Наиме, пошто Лакан великог другог такође назива „име
оца”, перверзија за њега подразумева управо père-version, тј. субјектово постајање сопствене
верзије имена оца.91 То значи да субјект, управљајући собом према сопственим жељама, постаје сопствени велики други, тј. из његове перспективе он је сâм креатор норми на основу
којих управља собом.
83 Džejmson, F. нав. дело, стр. 54−55.
84 Bauman, Z. нав. дело, стр. 27−29.
85 Fuko, M. (1988) Istorija seksualnosti – korišćenje ljubavnih uživanja, Beograd: Prosveta, str. 27.
86 Исто.
87 Исто, стр. 28.
88 Исто.
89 Fink, B. (2009) Lakanovski subjekt, Zagreb: Kruzak, str. 53−57.
90 Lakan, Ž. (1983) Spisi, Beograd: Prosveta, str. 5−12.
91 Klepec, P. нав. дело, стр. 7.
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Освртом на етички рад постмодерног субјекта тежимо да решимо поменуту контрадикцију коју смо пронашли у литератури о постмодерној субјективности. Етички рад постмодерног субјекта се састоји у констатном трагању за аутентичним жељама свог сопства,
а потом и у испуњену визије „идеал ега” који те жеље налажу. Липовецки примећује парадокс такве субјективности, стално преиспитивање унутрашњости сопства управо доводи
до његовог констатног разлагања, оно постаје „празно огледало”92. Ту се Липовецки слаже
с Лакановим виђењем жеље као „метонимичне”, што значи да достизање одређеног „идеал
ега” не уклања мањак у субјекту већ се мањак премешта на друго место, стварајући нову
жељу.93 То значи да се само трагање за аутентичним жељама субјекта прилагођава потреби
постмодерне културе за стално променљивим и фрагментираним субјектом.
Наслућује се да постмодерни механизам субјективности како смо га досад описали не може имати јасно формулисану телеологију. Постмодерна култура наводи субјект
на констатно испитивање својих жеља стварајући тиме „мањак” у њему, а самим тим и жељу.94 Такав субјект испуњење своје жеље тражи у производима постмодерне културе, као и
кроз постизање успеха на радном месту. Такав механизам субјективности не може имати
коначан циљ, јер би то стопирало наведени циклус рекреирања жеље и тиме искључило
субјект из неолибералног диспозитива.95 Перети (Peretti) примећује тај механизам субјективности у постмодерни и ослањајући се на Лакана, као и на психоаналитичара Лапланша
(Laplanche), тврди да постмодерни субјект функционише према „двотактном ритму”96. Он
тврди да субјект испуњавајући своје жеље бива „детранслатован”, тј. његова субјективност
губи своје јединство. То се мења у фази ретранслације када субјект поново проналази своју
жељу која даје јединство његовој субјективности и делању, што Перети назива формирањем идентитета. Из перспективе субјекта, telos је достизање „идеал ега”, што би довело до
онога што смо назвали самоостварењем,97 али из наше перспективе такав циљ се чини као
перманентно одлажући.
Закључујући одељак о постмодерној субјективности, истаћи ћемо да се управљање
субјектима кроз постмодерну културу одвија путем оног што Бодријар (Baudrillard) и Бауман називају „завођењем”. За разлику од дисциплинарног режима који потискује жеље
и захтева њихово жртвовање, неолиберални режим кроз постмодерну културу „подстиче
жељу”98. Завођење је метод управљања који, како тврди Бодријар, подстиче жељу и управља субјектима, нудећи средства за њихово задовољење.99 Моћ завођења је, истиче Бауман, у чињеници да субјекти доживљавају своје укључивање у диспозитив као својевољно
услед тога што неолиберални субјекти постају тежећи сопственим жељама.100 То примећује
92 Липовецки, Ж. (2011) Доба празнине, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, стр. 76–77.
93 Fink, B. (2009) Lakanovski subjekt, Zagreb: Kruzak, str. 91–109.
94 McGowan, T. (2016) Capitalism and Desire, New York: Columbia University Press.
95 Bown, A. (2015) Enjoying It: Candy Crush and Capitalism, Alersford: Zero Book.
96 Peretti, J. Capitalism and Schizophrenia, 5. 4. 2020; https://www.datawranglers.com/negations/
issues/96w/96w_peretti.html
97 Bauman, Z. and Raud, R. (2015) Practices of Selfhood, Cambridge: Polity Press, pp. 60–61.
98 Baudrillard, J. (1990) Seduction, Montreal: Theory Books, pp. 86–87.
99 Исто.
100 Bauman, Z. and Lyon, D. (2013) Liquid Surveillance, Cambridge: Polity Press, p. 53.
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и Блум (Bloom), истичући да неолиберализам обећава испуњење мањка у субјекту, тиме и
остварење коначног самоиспуњења.101
Поновним освртом на Фукоа приметићемо да, како Хаман истиче, Фукоов касни рад
на могућностима еманципације појединаца из канџи репресије диспозитива може изгледати као „упутство неолибералним снагама за рекодирање друштава и субјеката”102. У трећем
периоду рада Фуко покушава да истраживањем начина живота у античкој Грчкој пронађе
начине бивствовања субјеката без њиховог потчињавања диспозитивима. У том периоду
развија идеју „старања о себи” као субјективности која подразумева да субјекти слободно
обликују себе и свој живот према личним преференцијама, без икаквих непроменљивих
принципа.103 С друге стране, Фуко у раном хришћанству проналази корен субјективности
која одговара репресивним диспозитивима насталим у модерном добу. Он такву субјективност назива „хеременутиком сопства” и тврди да она подразумева да субјекти понирући у себе траже вечну истину свог сопства према којој би се управљали.104 Хаман тврди
да Фукоово схватање „старања о себи“ одговара неолибералној субјективности као стално
променљивој и самообликујућој.105 Наша тврдња је да субјект постмодерне културе и неолибералног диспозитива обједињује херменеутику сопства и старање о себи. То тврдимо
с обзиром на то да се наведени субјект управља према жељама као својим унутрашњим
истинама, али та пракса управљања укључује константно тражење нових жеља, те реконфигурацију субјекта у складу с њима.

Закључак
Намера нашег рада била је двострука: с једне стране хтели смо да испитамо успешност Фукоове анализе неолиберализма поредећи га са ауторима који су тај режим истраживали пошто је успостављен. На овој тачки можемо закључити да, иако је Фуко можда
најпознатији по свом раду на дисциплинарном режиму, његова анализа неолиберализма
показује изузетну моћ антиципације друштвених промена у другој половини 20. века. Поредећи га с наведеним ауторима, видимо да се његова анализа чини изузетно продорна, те
да предвиђа скоро све најзначајније аспекте неолибералног режима управљања. С друге
стране, намера нам је била да испитамо значај културе као аспекта неолибералног режима
управљања, с обзиром на то да је култура у Фуковом раду константно занемарена. Наш
закључак је да Фукоова теорија управљања садржи значајне концептуалне могућности за
повезивање културе с другим друштвеним сферама, те да на тај начин може објаснити значај културе за неолиберални управљачки режим. Стога, закључујемо да Фукоов рад може

101 Bloom, P. (2018) The Bad Faith in The Free Market, London: Palgrave Macmillan, p. 93.
102 Hamann, T. H. (2009) ’Neoliberalism, Governmentality, and Ethics’, Foucault Studies, no. 6, p. 48.
103 Видети: Fuko, M. (1988) Istorija seksualnosti – staranje o sebi, Beograd: Prosveta, str. 45−81.
104 Foucault, M. (2016) About the Beginning of the Hermeneutics of the Self, Chicago: The Univeristy of Chicago Press,
p. 91, 109.
105 Hamann, T. H. нав. дело, стp. 48.
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представљати значајну допуну марксистичкој социологији културе, посебно при бављењу
савременим постмодерним периодом историје.
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POSTMODERN CULTURE AS A SOCIAL LOGIC OF NEOLIBERAL CAPITALISM
Abstract

The aim of this paper is to explore the relation between changes in the economic sphere and the
emergence of postmodern culture during the twentieth century. After examining Jameson’s and
Harvey’s (neo)Marxist attempts at explaining the emergence of postmodern culture, the paper will
focus on Foucault’s contribution to the analysis of neoliberalism. Using Foucault’s analysis of neoliberalism as a “governmental regime” that creates systems of power relations to govern subjects, the
paper further explores the postmodern culture as a cultural dimension of this regime. In conclusion,
postmodern culture can be viewed as a cultural dimension of neoliberalism because it contributes to
the creation of subjects that correspond to the needs of the regime. Therefore, postmodern culture
will be called “the social logic of neoliberalism”.
Key words: postmodernism, neoliberalism, Michel Foucault, ethos, culture, subject
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ПОСТ-ПОСТМОДЕРНИ СУБЈЕКТ
УЛОГА НАРАТИВНЕ ИМАГИНАЦИЈЕ У ГРАЂЕЊУ СУБЈЕКТА
Сажетак: Руководећи се кредом другачије него разумно, постмодернизам оспорава постојање субјекта, самства и идентитета, те неретко проповеда о смрти субјекта, смрти аутора, измештању ега или о растакању личног идентитета. Оно што је од субјекта преостало,
преиначено је у идеју о конструкту који је у процесу непрекидног преображаја, промене или
дезинтеграције, без постојане суштине и идентитета. Све побројано, у првом реду фрагментисаност, одсуство унутрашњости и децентрираност, одлике су аутентичног субјекта док
су, с друге стране, аутономија, центрираност, кохерентност, конзистенција или индивидуација ознаке друштвене и психичке патологије. Имагинација је такође подвргнута деконструисању и обезвређивању, те постмодерни аутори употребљавају израз имагинарно, будући да
он, за разлику од претходног, увек реферира на какав безлични ентитет. Док је имагинација субјективна, будући да обавезно подразумева аутора, субјекта или творца који продукује
представе, дотле се имагинарно не одликује ничим стваралачким, будући да је последица или
ефекат технолошким путем претходно размењених порука над којима субјект нема никакву
контролу. Имагинација се више не сматра креатором смисла и значења већ излишном или застарелом работом ума/субјекта који је и сам на посмртном одру. Мој есеј је својеврсни одговор
на де(кон)структивна схватања субјекта, идентитета и имагинације. Постмодернистичка
одбацивања традиционалног картезијанског схватања субјекта не воде нужно свеукупном
одустајању од идеја о самству и субјекту или њиховом потпуном негирању. Нешто од субјекта је преостало иза постапокалиптичког обрта, а на том нихилистичком дискурсу о субјекту и идентитету може се изградити пост-постмодерно схватање субјекта. Субјект – његово постмодернистичко негирање или нестанак – конституисан је у наративу, а ја држим да
управо оно што га укида или негира – наратив – може бити темељ обнове субјекта. Укратко,
самство и субјект за које се овде залажем засновани су на моделу наративног самства и идентитета, а који представља одговор њиховом посмодерном нихилистичком схватању.
Кључне речи: субјект, идентитет, наратив, имагинација, постмодерна

П

одривши претходно доминантне модернистичке идеје о субјекту, идентитету и
самству, оспоравајући веру у моћ ума, у чију ће се егзистенцију, смисао, сврховитост
или значење све више сумњати, ,,постмодерни обрт” проузроковао је – допадало
нам се то или не – немалу пометњу у философији, друштвеним и хуманистичким наукама.
Постмодерна одбацује или пориче многе, готово све, обрасце културе који су се вековима
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сматрали темељем модерног ума/ума модерне и космоса којег човек настањује. Према
речима италијанског философа Ђани Ватима (G. Vattimo), постмодерна епоха представља
историјску етапу у којој доминирају ,,слабуњаво мишљење”, ,,слабуњава онтологија” и
,,слабуњава теологија” док се постмодерно самство одликује ,,крхким идентитетом”1. Ватимо
под слабуњавим мишљењем подразумева мишљење које неће, попут модернистичког,
подлећи искушењу уцеловљења плуралитета људских дискурса у јединствен систем, нити
науму да се они могу свести на искључиво један темељ.2 Постмодерни аутори, руководећи
се кредом ,,другачије него разумно” оспоравају основне поставке модерне: 1. постојање
трансценденталног субјекта као носиоца и творца смисла и значења; 2. постојање великих
универзализујућих историјских наратива; 3. модернистичко схватање историје и разума
и, напослетку, 4. доводе у сумњу сврсисходност и делотворност представе и имагинације.
Бројни мислиоци с краја модерне и прваци постмодерне мисли од: Ф. Џејмсона (F. Jameson),
Р. Барта (R. Barthes) и М. Фукоа (M. Foucault) до Ж. Лакана (J. Lacan), Ж. Батаја (G. Bataille)
или Ј. Кристеве (J. Kristeva) доводе у питање постојање субјекта и самства3, што је барем за
нас психологе и психотерапеуте од огромног значаја и пред чиме не смемо затвaрати очи,
будући да неретко проповедају о ,,смрти субјекта”, ,,смрти аутора”, ,,измештању ега”, ,,укидању
буржујске идеје ега”, још и о смрти самства/ега или о ,,растакању личног идентитета”.
Све побројане поставке постмодерне мисли, обједињене око наума да се разгради или
деконструише картезијанско схватање људског субјекта као интенционалне интериоризоване менталне суштине, остављају траг и у савременим психолошким учењима о самству и
субјекту. Док је субјект у традиционалној психологији схваћен као биће које свој процес
израстања отпочиње напором да властиту подвојеност превазиђе неизвесним и повремено
опасним понирањем у себе не би ли тамо унутра, у процесима скривеним од туђих погледа
или од властитих свесних уверења и идеја, трагао за темељима онога што ће га, напослетку,
преобразити у делатну, аутономну, интегрисану, целовиту личност, дотле је субјект у
постмодерној психологији виђен као децентрирано, фрагментисано, мултицентрирано
биће, које не поседује ни своју суштину, ни унутарњи живот нити властити идентитет. Све
побројaно, у првом реду фрагментисаност, одсуство унутрашњости и децентрираност,
одлике су аутентичног субјекта док су, с друге стране, аутономија, центрираност,
кохерентност, конзистенција или индивидуација ознаке друштвене и психичке патологије.
Постмодерни субјект је у процесу константног преображаја, промене или дезинтеграције.
Субјект који промишља и који рефлектује себе, још схваћен као интериоризовано биће
које доживљава, концептуализује и које из себе ступа у односе с другима и светом, више
не постоји. Традиционални психолошки описи и одређења човековог самства – у изразима
1 Kearney, R. (1998) Poetics of Imagination: Modern and Post-Modern, Edinburgh: Edinburgh University Press,
p. 191.
2 Vattimo, G. (1988) The End of Nihilism and Hermeneutics in Postmodern Culture trans. Snyder, J., Oxford: Polity.
3 Самство се у психологији напоредо користи са изразима сопство и јаство, при чему су све три речи превод
немачке (das Selbst), енглеске (Self) или француске (Soi). У раду се под самством, у првом реду, мисли на индивидуалног субјекта који је објект властите рефлексивне свести, то јест као на субјекта који разумева, тумачи,
препознаје и исказује самога себе као онога о којем говори. Или, другачије речено, самство је субјект који је
свестан самога себе.
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као што су: суштина, црте и атрибути, материја и форма, самство, субјект, его, ум, лични
идентитет – изложени су критици и оспорени у постмодерној ери, а да психологија није
понудила ваљане одговоре на нападе и оспоравања којима су изложене њене теорије и,
посредно, из њих изведене разнолике психотерапијске праксе. Држећи се изнетих схватања,
постмодерна психотерапија4 не позива човека да преиспитује властито самство тако
што ће се усредсредити на истраживање унутарњег живота – будући да он не поседује ни
унутрашњост нити своју суштину – већ га усмерава да себе тражи напољу, у међуљудским
односима, у разноликим друштвеним интеракцијама, политичкој борби и, у првом реду, у
језику и у дискурсу.
Имагинацију је задесила слична судбина – уместо појма имагинација постмодерни
аутори употребљавају израз ,,имагинарно”, при чему овај израз, за разлику од првог, увек
реферира на какав безлични ентитет. Док је имагинација субјективна, будући да обавезно
подразумева аутора или творца који гради или који продукује представе (свеједно је да ли
је тај аутор човеково свесно ,,Ја”, Душа или трансцендентно Јаство), дотле се имагинарно не
одликује ничим стваралачким будући да је, у најбољем случају, последица или ефекат технолошким путем претходно размењених порука над којима субјект нема никакву контролу.
Пародија је улога коју постмодерна философија и психологија додељују представи (продукту
имагинације), будући да она више не реферира на неки ,,оригинал” или ,,извор”, који ,,реално” постоји, независно од ње, негде тамо у спољашњем свету или у људској свести или у
личном или колективном несвесном. Управо зато што више не реферира на неки ,,оригинал”,
представа од сада једино може да упућује на неке друге представе. Ad infinitum. У најбољем
случају, представа је присиљена да бесконачно кружи у бесмисленој имитативној игри. Свака представа није ништа више до пародија, јер једино што чини је да имитира неку представу
која јој претходи. Резултат наведених операција над представом и имагинацијом је да су лишене ма какве креативности, да им је одузета моћ преображаја (субјекта) и, напослетку, да су
у потпуности обесмишљене. Будући да се постмодерна мисао одрекла ,,смисла” и ,,значења”,
ово је последично водило томе да се сама имагинација више не сматра креатором смисла и
значења већ излишном или застарелом работом ума/субјекта који је на самртном одру.
Рад који је пред вама писао сам из угла архетипске психологије и представља својеврсни одговор на де(кон)структивна постмодернистичка схватања субјекта, идентитета и
имагинације. Не оспоравајући њихове критике традиционалних учења о људском субјекту
и његовом идентитету, мој главни аргумент је да постмодернистичка одбацивања традиционалног картезијанског схватања субјекта не воде нужно свеукупном одустајању од идеја
о самству и субјекту или њиховом потпуном негирању. Неоспорна је чињеница да је постмодерна мисао, барем када је реч о идејама о субјекту, самству или идентитету, за собом
оставила пустош из које не може ништа ваљано изникнути. Уколико је нешто и преостало
иза постапокалиптичког обрта онда је то нада – нада да се на развалинама схватања о субјекту и идентитету могу изградити нова схватања о ономе што је претходно било негирано, обезвређено или обесмишљено. Кратко речено, сматрам да има простора за изградњу
пост-постмодерног субјекта.
4 Више о постмодерној психотерапији читалац може наћи у: Мcleod, Ј. ’Тhe significance of нarrative and storytelling
in postpsychological counseling and psychotherapy’, in: Healing Plots, (2004), pp. 11−27.
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На чему се моја нада темељи? Тврдње постмодерних мислилаца којима оспоравају,
негирају или деконструишу претходно споменуте идеје – о самству, субјекту, имагинацији
или о идентитету – најчешће су уобличене у уверљиве приповести о сумраку наречених појмова или о њиховом потпуном укидању. Подвлачим, реч је о уверљивим, аргументованим
наративима. Причама. Дакле, оно што је од субјекта остало јесу приповести о његовом негирању или његовој излишности. Оно што је на крају преостало је прича. Приповест, то јест
мит о нестанку самства и субјекта. Наратив, знамо, увек подразумева приповедача, приповедање, приповест и слушаоца. То важи и у овом случају – приповедање о нестаку субјекта
неко мора некоме саопштити. Неки субјект мора испричати неком другом субјекту причу у
којој се приповеда да субјекта више нема. Да би прича имала смисла неко је мора чути да би
се, након тога, сложио с њеним садржајем или га оспорио. Чак иако прихватимо да субјекта
више нема, он и даље постоји у приповестима које говоре о његовом нестанку. Произилази
да је приповест старија и моћнија од самог субјекта о којем приповеда и од њеног слушаоца.
Субјект – његово негирање или нестанак – конституисан је у наративу. Држимо ли се исказаног, онда оно што га укида или негира – приповедање – може бити темељ обнове субјекта,
темељ наративног субјекта и наративног идентитета. Субјект може једнако бити порекнут и
конструисан у наративу. Укратко, самство и субјект за које се ја овде залажем засновани су
на моделу наративног самства и идентитета, а који представља одговор њиховом постмодерном нихилистичком схватању. Мој одговор на оспоравања самства и субјекта не циља
на обнову есенцијалистичког схватања особе у изразима суштине, cogito-а, сопства или ега.
Супротно томе, моја настојања су усмерена на изградњу психолошког наративног модела
субјекта и идентитета. Приповест коју самство приповеда о себи самоме говори о акцијама
датог ко (,,Ко је ово?”, ,,Ко је аутор приповести?”, ,,Ко је актер приповести?”), док је идентитет тог ,,коства” наративног карактера. Због тога ћу у раду указати на улогу коју наратив,
дискурс и наративна имагинација играју у творењу наративног идентитета пост-постмодерног субјекта. Моја истраживања почивају на питањима коства (Ко је субјект?), а не иду од
питања штаства (Шта је субјект?); односно, мене занима како се самство испољава у наративном дискурсу, кроз отеловљеност, у својим делањима, у односима с другима и у трансценденцији, а не дотиче се питања шта је субјект, у чему је садржана суштина субјективитета
или шта подразумевамо под субјектом, а шта под самством.
✴
Напред сам истакао да је основни циљ мог огледа садржан у намери да поделим с вама идеје
о изградњи наративног самства, односно пост-постмодерног самства. Моји напори ће се
састојати у покушају да истражим процес обликовања самства које се остварује у психоекономији дискурса. О дискурсу као психоекономији говорим зато што она подразумева
психолошку производњу и потрошњу, дистрибуцију и размену језика и говора, испољавање
динамике речи, како онога што је изговорено тако и онога што је у тексту записано. Континентални философ Чарлс Тејлор (C. Taylor) одређује човека као ,,самотумачећу животињу”5
а ја, са своје стране, предлажем представу човека као ,,приповедајуће животиње” или још
5 Taylor, C. (1985) Philosophical Papers 1, Cambridge: Cambridge University Press.
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одређеније као homo narrans-a, као субјекта који постаје субјектом приповедајући приче о
властитом самству.
Извори приповедања сежу у магловиту праисторију човека. Због тога ће Скоулс и
Келог у својој надалеко чувеној и четрдесет пута доштампаваној књизи Природа наратива6
написати:
„Нико не зна колико дуго човек поседује моћ говора. Језик је, вероватно, старији
и од самог човека, а открио га је неки ’недостајући беочуг’, биће које се налазило у
филогенетском ланцу између човека и гибона. Можда су протекли милиони година од тренутка када је човек први пут поновo изговорио нешто што ће њему самоме или некоме другоме причинити задовољство а чиме ће створити књижевност.
У одређеном смислу, у томе су садржани зачеци наративне уметности Запада.”
У чланку ,,О бајкама”, попут Скоулс и Келога, и Толкин7 ће се запитати, а онда сâм дати
одговор на питање одакле потиче потреба за приповедањем. ,,Питање из чега су настале
приче једнако је питању из чега је настао језик или ум”.8 Држао је да се кроз приповедачки
порив, од митских казивања до савремених наративних форми, изражава човекова урођена жеља да ,,заједничари са свим другим живим бићима”9 – а поред других људских бића, он
је мислио и на она натприродна, не само на животиње и на биљке. „Заједничарење” на које
је мислио биће олакшано тиме што је човек опремљен приповестима које ће му помоћи да
стекне идеје о другоме, другим/другачијим временима и просторима у којима се оно може
одиграти. Основни мотив ма каквог облика приповедања, према Толкиновом суду, огледа
се у отварању ,,других светова” кроз које ће се пројавити реалности и истине које нам наш
примарни свет опажања и мишљења иначе не дозвољава да спознамо.10 Управо због тога
што за нас отвара ,,друге светове”, наратив нас опрема увидима о скривеним или тајним
делањима и овог света који настањујемо.
Нећемо погрешити ако кажемо да је приповедање насушна човекова потреба (неки
кажу да оно представља ДНК памћења) или порив који се, попут других егзистенцијалних,
мора задовољити. Док га уношење течности и хране одржава у животу, причање прича
даје смисао човековом животу. Оно што га чини људским бићем засновано је на моћи приповедања. Пионир неуронауке, Антонио Дамасио (Antonio Damasio) тврди да је наречена
моћ предуслов свесног живота човека: ,,свест почиње у оном тренутку када мозак стекне
моћ, једноставну моћ морам рећи, причања приче”11. Човек може изградити самога себе,
6 Scholes, R., Phelan, J. and Kellogg, R. (2006) The Nature of Narrative. Fortieth Anniversary edition, revised and expanded, Oxford and New York: Oxford University Press, р. 17.
7 Tolkien J. R. R. (1968) On Fairy-Stories, The Tolkien Reader, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1968,
pp. 33–90.
8 Исто, стр. 44.
9 Исто, стр. 41.
10 Исто, стр. 70.
11 Damasio, A. (2006) The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness, New York, NY:
Harcourt, Brace, р. 30.
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развити самосвест, постати субјект или уобличити властито самство онда када посегне за
наративним оруђима која су му на располагању. Другачије речено, опремајући себе самог
причама о себи самоме, исплићући епизоде из живота у кохеренте приповене целине и
приповедајући наратив властитог живота, човек израста у субјект. Доналд Полкингхорн (D.
Polkinghorne) одређује наратив као ,,облик ’творења значења‘”, односно као грађење онога
што организује људско искуство у смисаоне епизоде, и што функционише попут ,,сочива
кроз која се наизглед независни и одвојени елементи искуства виде као узајамно повезани
делови исте целине”12.
Приповедачка моћ била је присутна још на самим почецима онога што можемо назвати историјом човека. Примера ради, слике са зидова храма-пећине Trois Frères или Tuc
d’Audoubert, с југа Француске, настале у доба палеолита, представљају визуалне митолошке
приповести. Неко је негде (вероватно у овим или неким другим пећинама), у неко магловито далеко време, преузео на себе улогу приповедача који ће изрећи магијске речи: ,,било
једном”, којима ће заискрити машту својих слушалаца. Његове приповести биле су саткане
од делића свакодневних искустава, у њима су се сустицала и спајала пређашња и текућа
збивања, да би скупа обликовала маштања о оним догађајима која се још нису збила. Пошто би чули почетак какве каже, слушаоци су били жељни и онога шта у причи следи као и
онога чиме ће се она завршити. Праисконске каже давале су човеку какав-такав доживљај
времена, историје или властита живота. То су, у првом реду, биле приче намењене човеку, а
одаслате од богова с циљем да овај уподоби себе и свој свет сходно њиховим (божанским)
представама. А пошто је наш предак-приповедач напустио своју пећину, повратак више
није био могућ – моћ приповедања постала је архетипска потреба колико и оно што људско
биће чини човеком. Изашавши из пећине, човек није изгубио жељу да слуша приповести
нити још мање потребу да их себи или другоме приповеда, магијска моћ наратива наставила се кроз данас заборављене каже које су преносили разни исцелитељи, шамани или
мудраци, чије су приповести у себи садржале симболичка решења за свакодневне противуречности које се нису могле превазићи емпиријским путем. Нема културе, верске скупине, друштва или какве организоване заједнице а да није опремљена митовима, односно
кажама које су сачињене с наумом да објасне мистерије и недокучиве појаве, да руководе
духовним развојем, да пруже смернице у ношењу с препрекама и у превазилажењу разноликих ступица или конфликта, да опреме обрасцима за ваљано или честито понашање, да
подрже друштвени поредак, да утврде своје чланове у вери у актуалну реалност, али и да у
њима учврсти страшњу пред стварима које се никада неће разумети и домислити. Митови
су пред човека постављали питања, попут одакле смо дошли, ко смо ми, да ли смо људи,
богови или животиње, имамо ли једног родитеља (мајку-земљу) или смо рођени од два (оца
и мајке) или куда смо се запутили. Такве каже, метафоричке и симболичке поруке које су
преносиле, уједно су преиначавале саму емпиријску реалност и самог човека. Још и више,
ови исконски наративи и моћ приповедања су човека учинила друштвеним бићем. Приповедање поседује особену катартичку моћ која се испољава у свим оним ситуацијама када
нас нека приповест пренесе у друга времена и просторе, где можемо доживети ствари на
12 Polkinghorne, D. E. (1988) Narrative Knowing and the Human Science, Albany: State University of New York Press,
р. 36.
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другачији начин. У таквим ситуацијама на делу је, према суду Ричарда Карнија13, ,,заступничка имагинација” (vicarious imagination), посредством које можемо ,,ући у туђе ципеле”,
,,увући се некоме у главу” или му се ,,подвући под кожу”. Отуда, наративна акција која је
описана у неком миту или драми изазива у слушаоцима саосећање или емпатију какве тешко да могу доживети у свакодневном животу и односима. Приче су релационе будући да
их увек, због одређених разлога, делимо с другима, било да забављају, страше, просветљују,
скривају, откривају, узнемиравају или смирују. Изнад свега побројаног, приповести васпостављају везе између људи, подстичу емпатију и продубљују разумевање туђих искустава.14
Карсон15 ће сажето и на лепши начин рећи нешто слично:
„За приче су важне три тачке: пошто су испричане, оне желе да буду чуте; пошто
су чуте, желе да буду усвојене; пошто су усвојене, оне траже да буду испричане.”
Дакле, посредством имагинације се увећава опсег оних с којима можемо емпатисати – превазилазе се оквири породице, сродника, пријатеља, а усмеравани смо ка свакојаким незнанцима и странцима. Наративна имагинација, која је овде на делу, оснажује друштвени идентитет, доживљај блискости и сродности и, још више, човека чини одговорнијим пред другим.
Човеков живот једино може бити схваћен уколико је преточен у животне приче –
приповести које говоре о егзистенцијалним, метафизичким и психолошким питањима – у
каже које приповедамо једни другима, које слушамо, чије садржаје упијамо, а истовремено
преобликујемо и препричаво другима. Подсетићу, наратив увек подразуме једног приповедача (наратора) и онога коме се он обраћа (то може бити нека друга, стварна или замишљена, особа, неки стварни или замишљени други, али и он сâм); уколико наратив некоме не
приповеда неку причу, онда се и не ради о наративу. Марк Џонсон16 ће о улози наратива у
конституисању субјекта рећи следeће:
„Има различитих врста наративних структура које играју улогу у томе како ћемо
разумети акције, проценити морални карактер, или како ћемо пројектовати могућа решења за морално проблематичне ситуације. Наратив није, искључиво, оруђе објашњења, већ
конститутивни чинилац тога како доживљавамо ствари.”17
Можемо слободно рећи да је велики део човековог свесног живота (осим оног који
је изведен из његове соматике), попут самосазнања, самосвести, самовредновања, саморазумевања, производ наратива. Његова моћ се реализује кад год трагамо за смислом у животу, када настојимо да објаснимо оно шта нам се дешава или кроз шта смо прошли, када
повезујемо лична сећања с текућим збивањима и с будућим пројектима, с плановима који
се још нису остварили. Наратив организује, преводи и чини схватљивим наша доживљавања, преображава их у кохерентна и конзистентна искуства која могу трајати у времену.
13 Kearney, R. (2002) On Stories, London and New York: Routledge.
14 Rifkin, J. (2009) The Empathic Civilization: The Race to Consciousness in a World of Crisis, New York, NY: Jeremy
Tarcher.
15 Carson, C. (2000) Fishing for Amber: A Long Story, London and New York: Granta.
16 Johnson, M. (1993) Implications of Cognitive Science for Ethics, Chicago: University of Chicago Press, р. 11.
17 Курзив аутора рада, В. Б. П.
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Посредством сложене међуигре између доживљаја који тражи да буде испричан и приповести која га структурише, наратор почиње да открива смисао и значење које собом носи дати
доживљај. Управо је нарација начин на који човек израста у субјект, начин на који спознаје
себе, друге и друштвени свет.
Наратив се, подсетимо се, састоји најмање од три чиниоца: приповедача, приповести
и публике. Људи су приповедали митске приче да би себи и другима објаснили саме себе,
а и да би им акције, поступци или мисли других постале разумљивије. Изречено не важи
искључиво за људе прошлих времена, савременици попут предака и сами посежу за разним
кажама које им помажу да разумеју себе и свет који их окружује или представљају путоказе
у коме правцу се ваља кретати или чему стремити. Барем када смо у питању ми – психолози
и психотерапеути – и наша учења и делања су заснована на бројним митовима, легендама
и причама о почецима, сличним онима какве се срећу код старих Грка и Римљана: ону моћ
коју су наши претходници приписивали боговима и демонским силама ми ћемо у својим
кажама приписати ,,несвесном”, ,,архетиповима”, ,,Едипу”, ,,мудром старцу”, ,,унутрашњем
детету”, ,,Танатосу”, ,,Еросу”, ,,Егу”, ,,нагону” или ,,жудњи”, речима којима именујемо оно
што нас надилази, а што нисмо у стању у потпуности да разумемо или објаснимо. Упркос
томе, ове и њима сличне речи упредене у какав уверљив наратив умирују нашу семантичку стрепњу и помажу нам да се крећемо кроз просторе који нам се чине мистериозним и
недокучивим.
Укратко, приповест се не може ограничити или свести ни на приповедачев нити на
слушаочев ум, још мање на акције ликова описаних у њој. Прича постоји у међуигри ова три
чиниоца – приповедача, лика из приповести и слушаоца – и њен исход никада није коначан.
Отуда је сваки наратив – било да је реч о миту или роману – отворен позив на игру, имагинативно варирање значења, што уједно може водити етичким или стваралачким одговорима.
Све док постоји неко ко ће другоме рећи: испричај ми причу и док има онога ко ће на ово
одговорити каквом приповешћу − биће и човека. Када нестану приче, нестаће и човека.
Приповедање је архетипског карактера, будући да представља људску универзалију,
а што се да наслутити из напред наведених идеја Скоулс, Келога и Толкина, чија се моћ огледа у томе што је у стању да нас пренесе из света који настањујемо у ине светове, да надопуни
или замени актуалну реалност читавом палетом могућих, алтернативних реалности, да исцрта теме: преображаја, развоја, израстања, назадовања, пропадања, разградње, решавања
проблема или конфликата. Уз побројано, приповести су главно оруђе преношења моралних назора, друштвених или културолошких вредности, оне још подстичу процес учења,
а човека опремају разноликим психолошким и друштвеним улогама и идентитетима које
овај прво може истраживати и испробавати у оквирима каквог наратива. ,,Праве приповести су”, сматра Робертс, ,,усидрене на мрачним и мистериозним дубинама саме реалности,
и могу преживети упркос томе што ће десетлећима или столећима бити интерпретиране
и реинтерпретиране”.18 Није спорно да су приче ,,усидрене” или да се темеље на реалности, но оне нису прости одраз овог или оног људског доживљаја, њихова моћ се очитава
у преиначењу, преобликовању или преописивању доживљеног посредством архетипских
18 Roberts, G. Introduction: A Story of Stories, in: Healing Stories: Narrative in Psychiatry and Psychotherapy, eds.
Roberts, G. and J. Holmes (1999),New York, NY: Oxford University Press, p. 9.
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наративних образаца који трансцендују личне светове и искуства појединца. Приче које
појединац о себи и своме животу казује јесу приповести које су већ биле више пута понављане и исприповедане у прошлости од стране незнаних приповедача. Попут њих и он
посеже за истим универзалним наративним обрасцима, мотивима, заплетима, ликовима
или причама не би ли уобличио властите, а опет идиосинкратичне приповести, без обзира
што се послужио грађом која је већ небројано пута употребљена.
Биће да су причање и приповедање старији од човека, а да свака људска егзистенција
представља живот који је у трагању за ваљаним наративом. Још одређеније, колико живот
трага за наративом толико и наратив трага за животом кроз који ће се отеловити. Могли
бисмо изречено исказати и на другачији начин – човек је творац наратива у истој мери у којој наратив њега ствара. Човек је уплетен у туђе приче или обликован већ исприповеданим
причама много пре него што је освојио моћ приповедања. Кратко речено, човеков је живот
одувек био имплицитна приповест. А то чини да је свако индивидуално биће изаткано од
прича које су му причане и које је чуло. Управо зато што је истовремено приповедач и слушалац, човек је уткан у интерсубјективну историју коју је, попут колективног несвесног,
језика или генетичког кода, наследио од својих предака.
Чињеница да је човек коначан конституише га као биће које је, једноставно речено,
на почетку рођено, а које ће на крају умрети. След збивања – од почетка ка коначници
– ставља на човеков живот печат темпоралности унутар које он – окрећући се унатраг,
посежући за својом прошлошћу (памћење), и унапред, гледајући своју будућност (имагинацијом) – трага за значењима, смислом и одговорима на питање: ко сам ја? У извесном
смислу, његов живот непрекидно тумачи самога себе – у изразима почетка, средине и краја
(овај редослед није нужан). Укратко, човеково бивствовање је, у извесном смислу, (несвесно) описано или исприповедано, а да он још није ни учинио свестан напор да пронађе
одговарајући наратив којим ће свој живот преточити у личну животну приповест, лични
мит или животну повест.
Homo narrans је у подједнакој мери приповедач који себе гради приповедајући приповести о сопственом животу, али и чувар већ испричаних прича, оних приповести које га,
колико и оне властите, обликују као субјект. Отуда је homo narrans приповедач који налази
себе у архетипским приповестима које су већ у прошлости испричане, али који, једнако,
настоји себе, и нас, укључити у каже које ће тек бити испричане у будућности. Под архетипским приповестима овде не мислим на приче о овим или оним архетиповима већ на
три, међусобно повезане радње: као прво, архетипско се огледа у начину на који се приповести кроз наративни дискурс структуришу. Друго, архетипско се очитава у рецепцији
исприповеданих прича. Оно што структурише приповедање истовремено устројава и начине на које ће слушалац схватити одређену причу. Наше личне или колективне приповести постају архетипским пошто их чујемо или прочитамо и тек пошто изврше одређени
утицај на нас. Треће се очитава у томе што људско самосазнање није нужно и превасходно непосредно већ посредно – посредовано знацима, симболима, делањима културе, још
и у седиментираним (архетипским) причама чији митолошки наративни обрасци ,,красе”
одређену културу, епоху, идеологију, религију и сл. Приче које причам о себи, ма колико
ми се чиниле особеним, новим и непоновљивим су, у ствари, већ једном исприповедане
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приче. У том смислу, можемо рећи да је бивствовање сваког човека садржано у трагању за
наративом. Разлог ове потраге је свакако у томе што трагамо за (наративним) обрасцима
који ће нам послужити у ношењу с проживљеном страшњом, пометњом или хаосом. Додатни разлог је још значајнији, живот сваког човека је одувек био једна имплицитна прича.
Приповест тражи приповедача који ће је испричати. Приче имају своју властиту историју,
независну од мене. У том смислу, самосазнање није нешто што је непосредно дато већ нешто
што се даје посредно – кроз представе и приче ,,других” и у приповестима или представама
,,других”. Све оно што човек – ма у којој епохи живео – сазнаје о себи и што му се открива
не представља ништа више до интерпретације које су већ биле и које увек јесу посредоване
перспективама, представама, метафорама или симболима који су проистекли из одређене
културе, историје или друштва. Саморефлексија и самосазнање никад нису директни већ
увек посредовани знацима и симболима који су проистекли из архетипских матрица које
се навек обликују на особен начин у различитим културама и историјским епохама. Управо
због тога што субјект настаје док обликује и приповеда приче о себи, још више због тога што
су те приче засноване на архетипским наративним обрасцима које се дају кроз разнолике
друштвене, културолошке или историјске знаке и симболе, човеково самство и идентитет
су обликовани на посредан, а не на директан начин. Отуда бисмо могли рећи да наративни
идентитет представља онај облик идентитета који је човеку доступан посредством наративне имагинације. Пол Рикер ће о посредованом самосазнању рећи: ,,Самство не познаје себе
непосредно већ индиректно, посредством detour-а на културолошке знакове свих врста, који
артикулишу самство на симболички начин којим се већ артикулисала [његова] акција”.19 Из
исказаног није тешко извући неколико закључака: прво, самосазнање је интерпретативног
карактера; друго, интерпретација самства увек је посредована различитим знацима и симболима, у првом реду наративом; треће, споменуто посредовање на којем почива грађење
властите животне приче (личног мита) увек посеже за митолошким, тј. фиктивним, колико
и за историјским, фактичким или културолошким обрасцима. Из изреченог није тешко закључити да је најкраћи пут до самога себе онај заобилазан, онај који отпочиње истраживањем прича/представа које је већ једном неко други исприповедао или саткао.
Homo narrans је особени приповедач који се открива у већ испричаним приповестима (приповестима другог) и, у подједнакој мери, онима које још нису исприповедане, а
кроз које настоји конституисати самог себе. Бити субјект значи произведити митолошку
приповест о себи самоме или бити у стању испричати причу о властитом животу. А самство таквог субјекта, понављам, нити је транспарентно нити непосредно спознато. Оно се
да спознати индиректним путем, посредством доступних дискурса, а то могу бити: дискурс мита20, историје, књижевности, чак дискурс психологије, неуронаука или психотерапије, при чему ови потоњи дискурси немају никакву предност над првонаведеним. Особеност homo narrans-а огледа се, између осталог, у томе што стоји на раскрсници дискурса
19 Ricœur, P. (1991a) Narrative Identity, Phylosophy Today (spring 1991), р. 80.
20 У чланку ћу се држати одређења мита које је понудио Лоренс Куп (L. Coupe): ,,Мит је [...] наратив-

ни облик разумевања који подразумева континуирану дијалектику између истог и различитог/
другог, између памћења и жеље, између идеологије и утопије, између хијерархије и хоризонта, и
између светог и профаног”, Coupe, L. (1997): Myth, p. 197.
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и наратива, језика и говора као једно ко („коство”) дискурса, заоденуто у рухо наративизујућег субјекта. Процес образовања субјекта, личног идентитета и самства спроводи се,
поновићу, кроз психоекономију дискурса.21 Кажем психоекономију дискурса јер она подразумева психолошко произвођење (душевну креацију), конзумирање, дистрибуирање и
размену језика и говора, при чему он своју динамику испољава у облику писане речи или
путем речи које су изговорене. Субјект који говори јесте казујући субјект – homo narrans
– онај који је укључен у образовање значења, у дистрибуцију и размену знакова који су
делови инваријантне архетипске матрице језика. Опет, говор је стваралачки чин који носи
лични печат говорника кроз који он, у психолошком смислу, открива себе и путем кога
самоконституише властито самство. Aли тај говор није самоникао, већ израстао на већ
изговореном језику, оном који поседује своју формалну архетипску структуру, историју и
традицију. У том смислу, дискурс представља ,,симбиотичко догађање”22 укључивања говора као индивидуалног чина у језик као колективну творевину душе. Када говоримо, ми то
увек чинимо из одређеног језика, то јест из већ постојећих контекста понуђених значења.
Oбично се каже да дискурс – као ,,језичко догађање” – сачињавају четири основна
чиниоца: 1. дискурс се увек реализује у времену и у презенту, по чему се разликује од језика који је атемпоралан, то јест изван времена; 2. док у језику нема субјекта (у смислу да
питање: ,,Ко сада говори?”, овде не спада), у дискурсу коство (онај који говoри) представља
субјект говора; 3. дискурс увек говори о нечему, односно он је топос у коме се језичке фигуре
и симболичке функције језика актуализују и 4. док је језик предуслов комуникације, дотле
је дискурс место у коме се она актуализује. Дискурс је дијалошког карактера и представља
топос у коме се све поруке размењују. У том смислу, дискурс чини да се у њему не открива
само субјект дискурса, већ и други, сабеседник коме се кроз дискурс обраћа.23
На овај или онај начин самство субјекта је имплицирано у сваком облику дискурса и то ,,херменеутичко само-имплицирање”24 јесте оно што се у дискурсу јавља као једно коство, које стоји на раскрсници језика и говора, разумевајући и откривајући себе као
самство које је говорило у прошлости, које сада говори и које ће и накнадно у будућности
имати моћ да говори. Но да би дискурс уистину био подлога из које ће се развити субјекат
са уобличеним самством, потребно је још нешто што засад недостаје. А тај недостајући
елемент је пресудни чинилац у грађењу идентитета субјекта. Дискурс је у својој суштини
синхронијског карактера, и, као што сам напред напоменуо, увек изражен у презенту25. Оно
што је пресудно у грађењу субјекта и његовог идентитета јесте прича, кажа (мит) или наратив, будући да побројани наративни облици уводе дијахронијску димензију. За разлику од
дискурса који се исказује у презенту, наратив подразумева приповедање у којем се збивања
21 Овде се у великој мери ослањам на замисли Калвина Шрага (K. Schrag), садржане у његовој књизи The PostPostModern Self, 1997.
22 Schrag, C. O. (1997) The Self after Postmodernity, New Haven and London: Yale University Press, р. 16−17.
23 Ricœur, P. (1991a) Narrative Identity, Phylosophy Today (spring 1991), рр. 145−146; Popović, V. B. ’I am as I am not –
The Role of Imagination in Construing the Dialogical Self ’, in: Jung’s Red Book for our Time. Searching for Soul under
Postmodern Conditions, eds. Stein, M. and Arzt, T. (2019), Asheville, North Caroline: Chiron Publications.
24 Schrag, C. O. (1997) The Self after Postmodernity, New Haven and London: Yale University Press, р. 17.
25 Ricœur, P. (1990) Time and Narrative, Vol. I−III, Chicago & London: The University of Chicago Press, р. 56; Ricœur,
P. (1991a) Narrative Identity, Phylosophy Today (spring 1991), р. 145.
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сукцесивно одвијају у времену. Потреба за причањем прича, још више, порив да приповедањем приповести о себи самоме једнако је јака колико и порив дисања. Још и више, док
нас дисање одржава у животу, дотле приповедање даје смисао нашим животима и, једнако томе, чини наше животе вредним живљења. Кратко речено, наратив је основица онога
што нас чини субјектима. Наратив надопуњује коство дискурса дијахронијским садржајима, рецимо митовима, легендама, бајкама, еповима и иним великим наративима (’grand
narratives’), као и особеним (архетипским) наративним обрасцима.26
Порив за приповедањем прича среће се још у освиту западне цивилизације, примерице Хесиод је своје савременике (а и сва остала поколења) учио томе да су митови (а на
грчком мит значи кажа, приповест) настали с циљем да људима објасне настанак света и
човека, односно места које он заузима у том, од богова, сачињеном космосу. Митски наративи су приповести које људи приповедају себи не би ли другима и/или самима себи појаснили себе саме. Због тога је једна од основних функција сваког великог мита да опреми
човека одговорима на питање Kо сам ја?, Oдакле сам дошао? и Kамо сам се запутио? Тек
пошто појединац буде у стању да разнородна, неповезана дешавања упреде у јединствену и
кохерентну приповест о самоме себи, у лични мит или личну причу која ће бити упамћена,
он ће израсти у активног судионика своје, а тиме и општељудске историје. Биолошки живот (зое) човека може прерасти у потпуно људски (биос), очовечујући живот, пошто буде у
стању да своју природу преточи у наратив. Због тога ће Хана Арент27 рећи:
„Главна одлика специфично људског живота […] је та да је он увек испуњен збивањима која се на послетку могу испричати као прича. Аристотел је за такав живот
– bios – који се разликује од простог zое, говорио да је ’нека врста делања’ (praxis).”
Наратив, са своје стране, опрема дискурс оним нужним контекстом у коме су садржане реторичке фигурe, попут метафора и метонимија, без којих он не би био у стању да формира
значења или да открива смисао. Односно, наратив допуњује дискурс, удахњује у њега живот и сочност тиме што га опрема хоризонтима и перспективама могућих значења. Наратив
смешта дискурс у један континуирани контекст у коме се сустичу прошлост и будућност,
он је локус у коме наративни карактери (ликови нарације) о којима се у дискурсу говори
постоје као темпорална бића која су јeдном настала, која сада постоје и која ће наставити
свој живот у неком будућем времену. У том смислу, наратив обезбеђује пуну егзистенцију
субјекта какву овај не може наћи у дискурсу. Да бисмо, како каже Хана Арент, одговорили
на питање: ,,Ко сам ја?”, морамо бити у стању да испричамо причу о свом животу или, као
што би рекао К. Г. Јунг, морамо открити и испричати свој ,,лични мит”. Сличног је мишљења
и Чарлс Тејлор, савремени континентални философ, који тврди да је ,,схватање живота у
изразима наратива основни предуслов самоспознаје”, јер да бисмо разумели ко смо ми сада,
,,морамо разумети како смо се развијали и камо смо се запутили”.28
26 Popović, V. B. and Popović, M. ’Discourse as Cultural Trauma’, in: Confronting Cultural Trauma, eds. Gudaité, G. and
Stein, M. (2014), New Orleans: Spring Journal Books, pp. 161−179.
27 Arendt, H. (1958) The Human Condition, Chicago: University of Chicago Press, р. 72.
28 Taylor, C. (1989) Sources of the Self: The Making of Modern Identity, Cambridge, MA, Harvard University Press,
р. 47.
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Лични мит или самоконституишући наратив је исказана прича која говори о делањима коства. Пол Рикер (P. Ricœur) ће, због тога, закључити да идентитет тог коства мора
бити заснован на наративном идентитету29. Наративни идентитет је предуслов у грађењу личног идентитета30, будући да без одговарајућег наративизујућег архетопоса, дискурсу прети опасност да постане апстрактан, стерилан, статичан, стереотипан и расточен на
несабирљиво мноштво дискурзивних чинилаца. Динамички покретач дискурса је наратив,
али он игра још једну, засад последњу, улогу у психоекономији дискурса – наратив тражи
да буде испричан. Да буде испричан некоме. Самоме себи или другоме, свеједно. Уколико
наратив некоме не прича неку причу, онда и није наратив; уколико дискурс није намењен
некоме онда није дискурс.
,,Прича је”, према мишљењу наратолога Портера Абота (Porter Abbott), ,,увек посредована (конструисана) наративним дискурсом”.31 Другачије речено, прича је само збивање
или догађај, док приповедање подразумева представљање тих збивања и васпостављање
узрочних односа између догађаја који се нижу у временском следу.32 Док се причом описује
оно шта се десило, дотле се наративним дискурсом одговара на питање зашто се нешто
збило, или у име чега се то нешто одиграло. У том смислу слободно можемо закључити да
нема приче без наратива. Још и више, нема наратива без наратора, при чему је наратив
везиво којим се повезују прича и наратор.33 Прича не постоји одвојено од наративног дискурса; она се једино даје и открива у наративу. Она је увек посредована, никада се не даје
директно, тако да оно што зовемо причом није ништа друго до производ представљања
(имагинирања) или конструисања.
На први поглед изгледа да је прича оно што се даје у наративу али што му, по свему
судећи, претходи. Једнако томе, наратив је нешто што нам се чини да следи, да иде након
приче. Односно, као да се сврха наратива огледа у представљању приче која јој временски
претходи. Супротно изложеним уверењима наратив, напросто, саопштава причу, и у том
смислу можемо рећи да прича не постоји док није испричана/саопштена. Позорност треба
усмерити на наратив, а не на причу, јер је наративни дискурс тај који причи даје печат. Оно
што побуђује нашу пажњу је наратив, јер он обликује причу. Сасвим је свеједно да ли је реч о
каквој фиктивној приповести или неком збивању које се стварно дешава у свету, ми ни прво
а ни друго не можемо другачије дочарати до кроз речи, приче, новинске извештаје, дијагнозе,
психолошке биографије, филмове, аудио или видео-записе, при чему побројано врши разноликa извитоперења, преиначења или извртања на садржајима који се причом износе.
Дакле, постати субјект или развити се у самство могуће је ако је коство ,,смештено” на раскрсницу на којој се укрштају путеви језика и говора, наратива и дискурса, на
29 Ricœur, P. (1990) Time and Narrative, Vol. I–III, Chicago & London: The University of Chicago Press, р. 246.
30 Лични идентитет бисмо могли одредити као сложену, кохерентну и конзистентну приповест коју особа
казује самој себи и другима с циљем да одговори на питање ко је и шта је, при чему тај интернализовани наратив није у целости утемељен на личним доживљајима и сећањима већ, у првом реду, на несвесним, трансперсоналним или архетипским силама које су ван појединчеве свести и контроле; прим. В. Б. П.
31 Porter-Abbott, H. (2002) The Cambridge Introduction to Narrative, Cambridge: Cambridge University Press, р. 19.
32 Опширније о односу приче и наратива/наративног дискурса види код H. Porter Abbott (2002): Narrative, ’Defining narrative’, стр. 12−25.
33 Ricœur, P. (1981) Hermeneutics and the Human Science, Cambridge: Cambridge University Press, р. 279.
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раскршће где се коство дискурса јавља у руху наративизујућег субјекта, приповедача који
открива себе у причама које су већ исприповедане, и оним приповестима које ће се тек
испричати, и у којима ће тек трагати за собом. Јединство субјекта које се постиже на раскрсници где се укрштају путеви језика и говора, наратива и дискурса јесте индивидуални,
имагинативни то јест креативни чин, постигнуће, самоостварење и самоконституисање.
✴
Један од традиционалних проблема који проистиче из учења о личном иденитету јесте проблем откривања фактора који чине да је идентитет самства исти током протока времена.
Односно, шта чини да се неко одређено самство опажа као идентично упркос променама
које му се с временом дешавају. Будући да овде изложена схватања субјекта и самства нису
есенцијалистичка, онда се субјектово трајање у времену не обезбеђује каквим његовим
структуралним чиниоцима рецимо, његовом биологијом (у том случају право питање би
гласило: шта сам ја?) већ се ,,принцип трајања у времену” остварује одговарањем на питање ко сам ја? У потоњем случају, одговарањем на питање ко сам ја? гради се самство субјекта као саморефлексивног бића које је исто упркос свим променама и преображајима која
му се дешавају с протицањем времена. У том смислу, човек постоји као темпорализовано
биће, односно као субјект у времену. Он бивствује у времену које је преточио у наративизовано време. Каквим личним наративом (личним митом) човек повезује своју прошлост са
својом будућношћу и тиме једну непрекидно мењајућу приповест о самству чини да траје
у (наративном) времену. Приповест о субјекту је наративизована приповест, прича која
се развија у времену, у којој је прошлост текст, запис о збивањима и доживљајима која
су отворена за нова тумачења и хоризонте нових значења. Исто је с будућношћу; она је
будућност наративног времена која субјект гради као једну могућност, као могући субјект.
Субјект који нема чега да се сети или шта да памти, и ничега чему ће се надати или за чиме
ће жудети јесте субјект чији је идентитет фрагментисан, а развој осујећен или спутан. Уколико ,,темпоралност” не постане конститутивни чинилац оног драгоценог ,,ко” (коства,
енг. whoness), без кога нема личног идентитета и самства (такозваног ipse идентитета, по
одређењу П. Рикера), исход који чека субјект може бити све, само не оно што ће му донети
добробит. Ако нема темпоралности, онда нема могућности да се исприча ,,лични мит” (К.
Г. Јунг), нити могућности да се упреду нити властитог живота у кохерентну приповест која,
држим, представља подлогу властитог наративног идентитета. Под наративним идентитетом самства овде мислим на степен до кога је оно (самство), у наративном смислу, у стању
да обједини своја претходна искуства и своје будуће пројекте. Односно, изградња самства
почива на моћи да се изатка приповест о себи самоме.
Из претходно изреченог би се дало закључити да су изградња идентитета и самства
искључиво синхронијскa постигнућa, но онa имају и своју дијахронијску димензију. Субјект
који се помаља на раскрсници настаје у оквирима граничног архетопоса душе.34 Субјект се
34 Душу не поистовећујем са изразом психа, док се потоњи односи на емпиријски субјект, а проистиче из његове биологије, а испољава у његовом понашању, мишљењу, делањима, опажању, памћењу, маштању још у његовим односима с физичким и социјалним светом, дотле је први (душа) много обухватнији и у себе укључује
психу. Душа се испољава у идејама о свету и животу, она животу даје смисла или представља његов τελος,
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остварује и стиче свој идентитет, тако што се креће трансверзално – хоризонтално и вертикално – уздуж и попреко – кроз небројане језичке и говорне игре, а да се притом ни с
једном од њих не поистовeћује. Та трансверзална динамика, која води ка приближавању,
али никада подударању и поистовећивању, одређује идентитет, целовитост и постојаност
самства. Притом, његова целовитост није садржана у идентитету чији су темељи у фиксираној и непроменљивој суштини, већ је реч о целовитости која је у процесу настајања. Целовитост субјекта је оно што је он у стању да направи од себе, а не оно што му је на почетку
дато, односно није реч о целовитости која се темељи на непроменљивој суштини већ на
целовитости која израста из трансверзалне игре разноликих перспектива, представа или
наратива. Понављам, целовитост субјекта је у настајању, у процесу уцеловљавања, никада
у ономе што је већ окончано, у ономе што је већ уцеловљено. А то јединство – идентитет и
целовитост субјекта – конкретно се манифестујe у наративу, у приповедању приче од стране оног коства дискурса које упреда нити разнородних и променљивих кажа у кохерентну
целину. Душа јесте трансверзални динамички покретач, и сасуд (раскрсница) у коме настаје субјект.
Подлога из које наратив црпи енергију неопходну у изградњи субјекта и самства јесу
два, од философа, а неретко и психолога, скрајнута и обезвређена облика ментације – памћење и имагинација. Споменуте менталне способности – памћење и имагинација – јесу од
суштинског значаја у развијању доживљаја темпоралности и свести о времену и, поврх
тога, можемо их сматрати неопходним чиниоцима у грађењу идентитета и субјективности.
Будући да се човеков доживљај мењања, преображаја, развоја и израстања одиграва у времену, онда су memoria et imaginatio те које обезбеђују напред споменуту дијахронијску димензију доживљаја темпоралности. Тачније речено, представе памћења и имагинације обезбеђују
дијахронијски доживљај протока времена. Душевне представе (представе душе) претходе
времену, оне творе време, помажу да се крећемо ка прошлости и ка будућности. Кретање од
прошлости ка будућности и натраг – дуж дијахронијске димензије35 – даје се посредством
представа: у том смислу, док једном упамћене представе (представе памћења) враћају из сећања увек уназад-крећућу-прошлост, дотле нас једном одмаштане представе (боље је рећи,
маштајуће представе) воде унапред-крећућој-будућности. И док се памћење бави збивањима која су већ довршена, испуњена или једном одиграна, дотле је имагинација једини облик
ментације који може да обезбеди будућност. Овде под имагинацијом не мислим на пикторалну способност ,,стварања” представа на основу претходно доживљених чулних утисака,
већ, како би то рекао Пол Рикер36, на спремност да допустимо да нови светови уобличавају
она настоји да разуме или да протумачи оно шта јесте и шта се дешава, покреће на размишљање, она подстиче маштање и испреда приповести, она памти и опажа феномене света као кохерентне облике и фигуре,
твори представе збивањима, а стварима придаје значење и даје им смисла. Поврх тога, душа омогућава да
изградимо властито самство и своје Ја, да се односимо према самима себи и другима, да о себи размишљамо
и да се преиспитујемо, да вреднујемо и критички процењује властите акције, да разабирамо шта је добро, а
шта лоше и да се придржавамо моралних начела, да градимо идеале, да развијемо осећај за лепо и складно и,
једнако томе, за ружно и одвратно.
35 Синхронијску димензију темпоралности, с друге стране, чине опажање и мишљење и оне не обезбеђују доживљај кретања, јер се дешавају или омнитемпорално или у једном вечитом – сада; прим. В. Б. П.
36 Ricœur, P. (1974) The Conflict of Interpretation, Evanston: Northwestern University Press, р. 110.
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наше властито саморазумевање. Имагинација је, у том смислу, димензија језика чија се моћ
очитава у творењу семантичких новина, односно грађењу нових значења у језику. Имагинација нас води ка ономе што још није, усмерава ка ономе што може бити, ка ономе наслућеном и антиципираном. Надаље, моћ имагинације се огледа у откривању могућег у ономе што
је актуално, другачијег у истом, новога у нечему старом и обрнуто. Имагинација антиципира будућност, то јест пројектује будућност као једну чисту могућност.
Поред напред описане улоге, имагинација игра још једну значајну улогу у грађењу
субјективности и она се не тиче, искључиво, будућности већ и прошлости и помаже у освешћивању пређашњих збивања. Посредством имагинације човек се може кретати ка будућности, али и ка прошлости. Кључна моћ наративне имагинације се огледа у томе што она
одсутно чини присутним, а оно што је одсутно се може односити како на оно што је већ
било тако и на оно што се још није збило. Прошлост се састоји од фактичких збивања, још
више од оних конструисаних и реконструисаних, а наративна имагинација је извор конструктивних чинилаца који нам се дају у виду различитих хипотеза, фантазија и свакојаких
имагиналних варијација о томе шта се уистину некад збило. Имагиналним варирањем онога што се збило, владајуће приповести се преиспитују и оспоравају те ово може довести у
питање представе које конституишу субјект на један фиксиран или ригидан начин. Немојмо сметнути са ума – приповедање није обавезно честита и невина работа. Приповедање на
којем се темељи наративно самство може се служити опсенама, лажима, илузијама, свесним
и несвесним дисторзијама не би ли се одређена искуства, доживљаји, какве болне, постиђујуће или немисливе представе себе склониле од самога себе. У том смислу, упредање непомирљивих, дискордантних елемената доживљавања, посредством наративних средстава, у
једну кохерентну личну причу, има за циљ да прикрије несклад, фрагментацију, суманутост
или какву другу моралну, друштвену или психичку патологију, а да заузврат понуде представу склада, целовитости, кохеренције или интеграције. У таквим ситуацијама, наративна
имагинација помаже субјекту да непрекидно сучељава ,,званичне” приче о себи самоме са
оним јеретичким, апокрифним или ,,неслужбеним” кажама. Односно, она званичну личну
причу (лични мит) доводи у питање тиме што твори ,,контранаративе” (приповести које су
такође један облик наратива) понекад конструише ироничне, субверзивне приче, покаткад
даје глас потиснутим, заборављеним, скрајнутим или осакаћаним приповестима које би
иначе водиле конструисању другачијег самства.
Сведемо ли изречено на оквире историјског времена то би значило да нас имагинација ослобађа стега једног вечитог сада, будући да нам помаже да се пројектујемо у своју
будућност и да откривамо своју прошлост. Кретањем уназад (памћењем и имагинацијом) и
унапред (имагинацијом), дакле оним што сачињава дијахронијску димензију надопуњује се
синхронијска димензија човекове темпоралности. Из изреченог можемо прво закључити
да наративно самство своје корене има у наративној имагинацији и друго, оно је истовремено оно што је причом већ уобличено и оно што се причом тек може уобличити. У том
смислу, могли бисмо рећи да човеков идентитет представља константан процес преиспитивања у светлу старих и нових прича које приповеда о самоме себи. Наративно самство,
које почива на процесима самодоследности и самопреиспитивања, посеже за наративном
имагинацијом, будући да она има моћ повезивања различитих хоризоната и перспектива
прошлости, садашњости и будућности.
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Споменути облици ментације (памћење и имагинација) не само да употпуњавају већ
креативно мењају синхронијску димензију, творећи свест о времену, чиме омогућавају развој
идентитета и субјективности. Када ме неко упита ко сам ја, ја му испричам своју животну
причу. Односно, ја му приповедам о свом текућем стању у светлу сећања о ономе што више
није и у светлу планова о ономе што ми се још није десило. Ја сабеседнику тумачим где се
сада налазим посредством приповести о ономе одакле долазим и о ономе куда сам се запутио.
Приповедајући о својој прошлости и о својој будућности, ја себе опремам наративним идентитетом који у времену опстаје и који у њему постаје целовитији. Зато ће П. Рикер рећи да:
,,време постаје људско у мери до које може бити артикулисано неким наративним обликом, а
наратив остварује свој потпуни смисао онда када постане услов темпоралне егзистенције”.37
Не морам даље ићи у појашњавање значаја које памћење и имагинација играју у изградњи личности и идентитета, али само ћу, на основу изнетог, додати да је реч о психичким способностима од пресудног значаја у ма коме облику психотерапијског рада. Психотерапија, тачније анализа, а ја је одређујем као дијалошки однос два имагинативна интенционална субјекта (аналитичара и пацијента), јесте интерсубјективни процес у којем
самство (пацијента) почиње боље да познаје себе и гради властиту субјективност тиме што
другоме (испрва аналитичару, а потом и самоме себи) прича истинитије о себи него што је
то претходно чинило кад год је приповедало самоме себи приче о себи. У трагању за властитим идентитетом/грађењу властитог самства ми се налазимо у херменеутичком кругу у
коме појам који желимо дефинисати – субјект/самство – једино може бити дефинисан помоћу средстава којима смо га тражили. Или, другачије речено, ми не можемо сазнати ко је
субјект (,,Ко сам ја?”) док прво не исприповедамо приповести о његовом настанку. Морамо
се прво присетити, уз не тако малу помоћ (наративне) имагинације, ко је субјект некада био
да бисмо разумели ко је он сада и какав субјект ће бити.
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THE POST-POSTMODERN SUBJECT:
THE ROLE OF NARRATIVE IMAGINATION IN CONSTRUING OF THE SUBJECT
Abstract

The so-called “postmodern turn” has produced a sense of turmoil in contemporary philosophy
and the humanities, subverting the Western mind and provoking doubts in its existence, sense of
meaning and purpose. It disputes almost all basic premises of modernity. For example, notions such
as: the self, the subject, imagination, became a target of vicious attacks by postmodern thinkers.
Counter to the modern notion of the subject, the postmodern subject lacks an essential core of
identity: it is fragmented, decentred, in the process of perpetual change or disintegration. A “thinking and reflecting” subject who looks inward to inspect the self is denied, as neither such an interiorized being that examines, conceptualize and interacts with others, nor interiority as such, exist.
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The subject is nowadays advised to search outward for the ways to interact with the social world, because this a privileged way of construing one’s self. In similar fashion, imagination is obliterated and
devoid of its creative powers. The “imaginary”, as a reference to an impersonal entity, is substituted
for the notion of imagination. While the latter stands for an “author” or “creator” who produces
or creates images, the former is nothing creative in itself. The outcome is that, in the postmodern
theory, the imagination is seen as an obsolete mental ability which is deposed of its power to create
meaning. My intention in this paper is not to reanimate the modern notions of the self, the subject
and imagination, but rather to consent with the postmodern verdict and proceed onward. It is my
intention to build a post-postmodern notion of the self. The purpose of my paper is to introduce a
post-Jungian account of the importance that the narrative and imagination have in human life for
the constitution of subjectivity and the self.
Key words: self, subject, identity, narrative, imagination, postmodernity
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ДРУГИ ПОЛ БОЛИ И СМЕХА –
КИКОТАВА БОЛНА ПРЕКОРАЧЕЊА РОДНИХ
ГРАНИЦА1
Сажетак: Средином 20. века Симон де Бовоар (Simone de Beauvoir) објављује опсежно истраживање чињеница, митова и животног искуства другог пола. Ослањајући се на савремене
теорије које своје упориште налазе у егзистенцијализму и феноменологији, Де Бовоар одређује човека као историјску идеју, а саму идеју жене као постајање. Крајем 20. века студије
боли заузимају значајно место у политичкој теорији, да би се касније преламале кроз теорију
афеката и тзв. нови материјализам. Многа изучавања књиге Други пол превидела су честа
упућивања ауторке на женску бол и на саучествовање жене у људском mitsein, уроњеност у
социјалне митове који феминизирају тело жене, као на кризу, отпор врсти. У овом раду с
посебном пажњом посветићу се питањима кризе и критике физиолошких, економских, психолошких и социјалних трошења женског тела које је нешто друго него што је она сама. На
трагу питања Симон де Бовоар: Како се у женским условима може остварити људско биће?,
настојаћемо да ослушнемо друга питања, друге гласове и да, можда, у боли и чину боли препознамо нове облике отпора, други пол боли који нужно боли. Ово истраживање ће уједно
испитивати домете физичке, семиолошке, културолошке и политичке дисеминације смеха
(жена) као вида нарушавања и ремећења посебне димензије дискурса о роду која се заснива на
готово превиђеној дихотомији између мушког смеха и женског кикота. Настојаћу да отворим простор за проучавање ироније кикота на ком би свака додељена и приписана одлика
женског (тела) могла бити преокренута и употребљена у форми отпора, али неправедног,
готово неодговорног одговора на савремене политике тела, афективних улога у женско тело
и говор – као развлашћено или место лишено агенсности.
Кључне речи: барокни метод, бол, други, други пол, политике боли, чин боли, политике смеха

1 Текст је резултат истраживања која је ауторка излагала на гостујућем предавању на Факултету политичких
наука Универзитета у Београду (мастер програм Женске студије), у мају 2018, и на интернационалном научном скупу „Други пол” – седамдесет година касније, реализованом у новембру 2019, у организацији ИФДТ,
Француског културног центра и CAS-a.
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У

Други пол боли

овом раду ћу се посебно бавити инвентивним и рецентним методолошким
разматрањима, базираним на „барокној методи”, какву је предложила теоретичарка
Меги Маклур (Maggie MacLure) у есеју The bone in the throat: some uncertain thoughts
on baroque method (2006). „Повратак бароку”2 као дијагностички приступ савременој
уметничкој и медијској производњи, на који указује Грег Ламбер (Gregg Lambert) јесте
нарочита пракса теоријско-жанровске хибридизације, и настојаћу да покажем да је барокни
метод у непосредној близини „слабог мишљења” (il pensiero debole) какво предлажу Ђани
Ватимо (Gianni Vattimo) и Пјер Алдо Ровати (Pier Aldo Rovatti)3, или пак „мањинске” теорије
Делеза (Deleuze) и Гатарија (Guattari). На подручју овде наведених теоријских оријентација –
барокни метод, слабо мишљење и мањинско/номадско мишљење – уводи се ново схватање
интерпретације као „форме слабљења јаких структура присуства објекта ’негде тамо’ (у
’реалности’)”4, односно као извесна теорија слабљења. Можемо се заједно с Ватимом упитати
шта остаје после и од Бића, али тако што ћемо објекат упитне реченице заменити телом,
болом и смехом, односно, тако што ћемо питање онога шта (пре)остаје везати за тело. Дакле,
шта остаје после/од тела у савременим конфликтним, али продуктивним сучељавањима
политике, науке, феминизма и уметности? Ово питање ће своје одговоре и могућа нова
питања проналазити на пољу политика боли и политика смеха.
У средишту мог истраживања јесте управо концептуализација и реконцептуализација тела као „радикалне несигурности (обима, граница, кохеренције)”5, али и као метонимијске праксе репрезентације толико присутне у западном мишљењу. Барокни метод јесте
продуктивни метод „иритације”, те никако не можемо избећи извесно афективно стање нелагоде и тескобе уколико се упустимо у теоријско преиспитивање уметнички обликованог
„корпуса”, тела, граница субјекатске позиције и места субјекатских уписивања и интериоризације институционализованог и симболичког насиља, нарочито када је у питању родна
теорија. С тим на уму, можемо слободно закључити да тело одолева бинарној машини која
га објективизује, реификује, која га смешта у проблематичне односе разликовања површине и дубине, реалности и репрезентације. Тело јесте управо „кост у грлу” теорије и науке,
која се не може прогутати нити избацити и, према томе, тело има опструктивни потенцијал
у односу на генерализацију, апстракцију или тотализацију.
Средином 20. века Симон де Бовоар (Simone de Beauvoir) објављује опсежно истраживање чињеница, митова и животног искуства „другог пола”, наиме двотомну студију
Други пол (Le Deuxième Sexe, 1949). Ослањајући се на савремене теорије које своја упоришта
2 Lambert, G. (2004) The return of the baroque in modern culture, London: Continuum.
3 Ђани Ватимо и Пјер Алдо Ровати су 1983. године уредили зборник Il Pensiero debole (Feltrinelli), у ком су, уз
сарадњу с најеминентнијим теоретичарима, представили пројекат „слабог мишљења”, које раскида с метафизичким и епистемолошким колумбаријумом појмова и окреће се проблематизацији језика, теорији интерпретације и преиспитивању граница филозофије.
4 Santiago, Z. ’Introduction: Gianni Vattimo and Weak Philosophy’, in: Weakening Philosophy: Essays in Honour of
Gianni Vattimo, ed. Santiago, Z. (2007), Montreal & Kingston, London, Ithaca: McGill-Queen’s University Press, p. 18.
5 MacLure, M. ’The bone in the throat: some thoughts on baroque method’, International Journal of Qualitative Studies
in Education, Vol. 19. No. 6, November−December 2006, p. 731.
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налазе у егзистенцијализму и феноменологији, Де Бовоар „човека” одређује као историјску
идеју, а саму жену као „постајање”. Крајем 20. века, студије боли и смеха (премда са сасвим
различитим афективним учинцима) заузимају значајно место у политичкој теорији, да би
се касније преламале кроз теорију афеката. Многа изучавања књиге Други пол превидела су
честа упућивања ауторке на „женску бол” и на саучествовање жене у људском mitsein, уроњеност у социјалне митове који „феминизирају” тело жене, као на кризу, отпор врсти. Ово
двоструко истраживање (боли и смеха) с посебном пажњом ћу посветити питањима кризе
и критике физиолошких, економских, психолошких и социјалних трошења женског тела
које је „нешто друго него што је она сама”6. У том кључу, настојаћу да изумем алтернативне
политике (женске) боли: именички – као женску трауму (она „најдраматичније живи свој
удес”7, или она као „трећи пол”), али и актуално – као чин боли, материчну болест, као тело
које „нагриза врста”, али се тој врсти не препушта без отпора. На трагу питања Симон де
Бовоар: „Како се у женским условима може остварити људско биће?”8, настојаћу да ослушнем друга питања, друге гласове и да, можда, у боли и чину боли препознам нове облике
отпора, „други пол” боли који нужно боли.
Читајући изнова књигу Други пол, после више од двадесет година, које су ме суочиле с неизрецивом, нерепрезентативном и нерепрезентабилном боли, уочила сам, можда
ненаучну, можда сасвим афективну, можда чак и злоупотребљавајућу, контекстуалну и
концептуалну линију увезивања мишљења о жени као Другом и о боли као другости. Ако,
како Де Бовоар тврди, „човечанство није животињска врста, оно је историјска стварност”9,
проблем другог пола постаје историјска манифестација болног подређивања жене једној
„историјској стварности”, односно концепту врсте. Она је „тренутак једне врсте”, „прелазни
производ”, „обмана саме егзистенције”. Кад се каже да је људско друштво антифизис, а да је
жена (неизрасла у човека, неслободна за људско друштво, слободна „за ништа”) физис и антифизис, јасно нам је да Де Бовоар концептуализује женску амбиваленцију као „двосмисленост идеје Другог”10. Она је отеловљење друштва колико и природе, „резиме цивилизације
једне епохе”11. Заробљена у царству иманенције, утробе и смрти, осуђена Наполеоновим
идеалом на кухињу, цркву и пород, жена је, као већ поменути резиме епохе, сада речима
Вињиа: „болесно дете и дванаест пута нечиста”12. Она остаје у вечитом малолетству (рецимо да просветитељи нису заправо били просвећени, а жена и не може бити просвећена),
баштина мушкарца, која се преноси са оца на мужа. Надомешта фантазматску кастрацију
инфилтрацијом лутке, те постаје жива лутка. Одриче се властите аутономије (Де Бовоар
то експлицитно издваја као болно одвајање) и учи се „другом бивству” – она је служавка и
идол, приморана на понављање и иманенцију. Понавља и резимира – истрајно и неуморно
и на томе гради властити дигнитет.
6 De Bovoar, S. Drugi pol, I. (1982) Beograd: Bigz, str. 47.
7 Исто, стр. 50.
8 Исто, стр. 26.
9 Исто, стр. 77.
10 Исто, стр. 197.
11 Исто, стр. 243.
12 Наведено у: Де Бовоар, С. Други пол, стр. 206.

76

ДРУГИ ПОЛ БОЛИ И СМЕХА – КИКОТАВА БОЛНА ПРЕКОРАЧЕЊА РОДНИХ ГРАНИЦА

Није ли све наведено једно масивно, тескобно, резимирајуће и репетитивно опште
место када се говори о Симон де Бовоар и прекретничкој двотомној студији Други пол? Како
бисмо успешно изместили Де Бовоар и појам другости са свих колонизованих, општих места, окренимо се боли. Окренимо јој се као феномену који се ретко разматрао у категоријама
права на бол. Ко има право на бол? Ко има право на право на бол? Чија је бол? Ко и чиме
мери бол? Постоји ли „женска бол”, или је свака бол унапред већ „феминизирана” или „хероизована” (зависно од права на бол)? Уз све ово, можемо ли замислити „другост боли”?
У ширем значењу, студије боли се крећу широким луком, од опште, специјалистичке,
интернистичке медицине до медицинске хуманистике и политичке теорије. Оно што покушавам да развијем јесте управо концепт чина боли (pain-act), или болног чина, као некакве
линије бекства из непредстављивости боли у језику. Чин боли би тако нешто чинио. Па би
и томе адекватно питање било – како чинити болима? Како чинити ствари болима, што је у
дрској близини теорији говорних чинова и питања „како чинити речима”. Инсистираћу на
овом „Јаукању”, позивању на „Ја” инстанцу, у исти мах указујући на властиту бол. Можда
се можемо сложити да се субјекатска позиција конституише на ЈАукању, на позивању на Ја,
дефинисањем не-Ја, другости и тешко мисливе разлике која почива између. Уосталом, да
би се мислила и говорила бол, неизбежна је анегдотска грађа и перформативност. Чим је
бол присутна, чим се осећа – ауторство/нараторска позиција/оно Ја које ЈАуче показује се
као мноштво, коауторство, умножено наративно варничење и више од једног/једне. Другим
речима, бол је Ехо – како чује говор, она понавља свршетке говора, присваја га и проговара
сама – преузима ауторску функцију. Али тако што увек себе „погрешно” изговори, јер је, као
и жена, физис и антифизис, и јер је, као и она, и друштво и природа. Говорити о боли чини да
се бол повуче, као што се свака другост или сваки други повлачи пред језиком репрезентације. Говорити бол, стварати болни чин, или чин боли, значи изговорити је, разговорити је,
протерати је из говора, или говор из ње, или је говором одагнати. То заправо значи да говором о боли отеловљујемо одсуство боли како бисмо произвели чин боли, или безболности.
Чин боли, производећи перформатив боли, у исти мах производи и безболност, односно одсуство боли. Опет смо на трагу оне амбиваленције идеје Другог, коју Де Бовоар
препознаје у жени као другом. Како тврди Рената Јамбешић Кирин у тексту „Унутра ће
бити топло, сигурно и празно: женске повијесне нарације између љубави и боли”, „утеловљени хетеро-афективни субјект (у) боли враћен је у жижу теоријске позорности. [...] Субјект којег колонизира бол вишестуко је раздијељен; његова је аутономија угрожена не само
хетерономним искуством захтјева другог него и суверенитетом бол(ест)и која онемогућује
’скрб за себе као праксу слободе‘”13. Субјект који јауче, којег боли, раздељен је самом боли.
Али је и субјект управо као други конституисан на боли.
Као необичан амалгам природе и друштва, налик жени, ни бол никада не престаје да
буде друго. Бол остаје другост изван сваког сједињења. Стражарећи над телом, на рубовима
духа, налик жени, бол је и други и трећи и изгубљени пол, као и жена у свој својој а туђој
темпоралној тамници. Као „друго у себи самој”, бол је, као регулисана фигура супруге која
обезбеђује потомство, „сувише свакодневна”, и утолико непрепозната и непризната. Њу
13 Jambešić Kirin, R. „Unutra će biti toplo, sigurno i prazno: ženske povijesne naracije između ljubavi i boli”, Treća, br.
2, vol. XII, 2010, str. 14.
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треба оставити код куће. А у кући, пред другима, који су можда први, треба је оставити
пред вратима, или иза сваких врата. Тамо где нико не улази, или тамо где се не може отићи.
У овом раду, писаћу са болима, као коауторкама, како бих могла да замислим методологију боли, болни метод или да бих могла да преиспитам шта/ко је то када кажу „права бол”, или „то стварно боли”, или „стварна бол”. У том смислу, моја бол и ја, с другим и
свачијим болима, и свим тим неизбројивим другостима, бићемо приморане да изводимо
болни чин у оквирима медицинске семиотике, родне семиотике, позоришта дијагностике
и чак палијативне политике, односно политике бриге о умирањима и неге о умирућима.
Палијативну политику неге о умирућима, као и сваку другост која је „на терету друштва”,
настоје да протерају кући, иза свих врата до којих они који имају право на бол могу и желе
да прођу. Управо је нега умирућих постала нега о онима којима се одузима право на бол, па
и на саму негу. А нега пружена умирућима и болеснима је опет простор женског рада. Према томе, унапред смо ван сваке мреже значења, са стране сваке структуре, као паразити,
и с тих рубова питамо: како то структура „зна” шта бол јесте, када боли и кога/коју боли?
Женска бол, ако о тако нечему можемо говорити, састоји се у томе да жену, како настоји да покаже Де Бовоар, „притиска физиолошка, психолошка или економска судбина”14.
Она је много дубље разједињена у себи него мушкарац, рођена мутилирана (кастрирана),
обогаљена. Симон де Бовоар не оспорава жени другост, не избавља жену из другости, она
је констатује као друго и перформативно, у њој тражи другост као конститутивну основу
друштва, односно „човека” као мере свих ствари, оних које јесу, да јесу мушке, оних које
нису, да су женске.
Како боли и зашто не боли када „један огроман округао овулум граби и ушкопљава
покретни сперматозоид”15, када су све метафоре за оплодњу, репродукцију и сексуалност
посредоване језиком насиља (граби, ушкопљава; „рад чудовишне овулације”), и зашто не
можемо да заборавимо, али ни да се сетимо те болне, надируће „монструозне и накљукане
краљице”, како Де Бовоар назива материцу?
Оно што потреса ову језиву реторику једне патријархалне идеологије и социјалних
митова о жени као женки, као материци, јесте увид Симон де Бовоар који гласи: „категорија
’клиторично’ или ’вагинално’, као и категорије ’буржоаско’ или ’пролетерско’, подједнако су
немоћне да обухвате конкретну жену”16. Као „луксузна и товарна животиња”17, она отеловљује ужитак и бол, ужитак боли и бол ужитка, јављајући се као „небитност, која се никада
не враћа битности, као апсолутно Друго без реципроцитета”.
Са овим клиторичним/вагиналним и буржоаским/пролетерским бих и почела ово
истраживање. Поново почела, како бих, као жена, била адекватни резиме ове епохе и њене
културе. Де Бовоар изводи закључак „да су историју жена стварали мушкарци. Као што у
Америци не постоји проблем црних већ проблем белих, као што антисемитизам није јеврејски проблем већ наш, тако је и проблем жена увек био проблем мушкараца”.18 Овом
14 De Bovoar, нав. дело, стр. 26.
15 Исто, стр. 29.
16 Исто, стр. 84.
17 Исто, стр. 162.
18 Исто, стр. 84.
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увиду додала бих да проблем боли није само медицински, није само проблем болести, већ и
проблем здравља. Многе боли долазе од претераног здравља и здравог разума. Томе су нас
одавно научили Делез и Гатари.

Да ли је бол увек већ политичка?
Бол као другост и подругојачење јесте захтевно место за промишљање. Уколико заиста
желимо да преосмислимо форензику боли, морамо то чинити у боли, из боли, с болима,
болно порађајући субјекта у боли. Морамо се зближити са аутореференцијалном боли која
упућује наш поглед на неки фантазматски простор бол(ест)и и жаљења. У књизи The Lived
Revolution – Solidarity with the Body in Pain as the New Political Universal, Катерина Колозова
сматра да су патња, солидарност у боли, траума, мучење заправо „страдање лишено хуманости”, и да је „оно што делимо у заједничкој људској патњи управо сама патња” сâма бол,
а не хуманост. Не делимо хуманост, не делимо човечност. Делимо бол. Али на неком нивоу
живота од данас до сутра, бол коју „знамо”, али опет морамо да изводимо (као што изводимо и родне улоге), јесте управо физичка бол – прелингвистичка, можда предискурзивна
„живљена”, „догађајна” бол.19 Ипак, не можемо тако олако раздвојити физичку бол од друштвене, политичке рањивости и изложености.
У једној од најзначајнијих студија о боли, The Body in Pain: The Making and Unmaking
of the World, Елејн Скари (Elaine Scarry) увиђа да „физичка бол нема глас. И не само то: не
само да бол одолева језику, она га као таквог разара. Када чујемо, када слушамо о боли другог, физичкој боли, збивања у унутрашњости тог тела могу имати нејасне одлике некакве
дубоке подземне чињенице, припадајуће некој невидљивој географији која нема реалност,
будући да се није манифестовала на видљивој површини земље”.20 Скери овде јасно повлачи
везе између бола и подземља, али њени увиди могу и да истрпе критику да дубина нема, и
да су површине абисалне. Као да наш онтолошки статус може бити само у издизању бола
(физичког и сваког другог, као другог) до значења, до Истине (Колозова) наше онтолошке
немогућности да будемо без боли, без другог. Чин боли није тек оно што се пречује, или
погрешно чује, као оно што се надговори, преко чега прелепимо називе/имена – него је и
погрешно (од)болован, misplained, mispained (према Бекетовом missaid). Не констатив, већ
зазорни перформативни констатив – активност и пракса глуме, извођења, описивања и
доказивања, реапропријације властите боли као властите, чинећи је тиме, можда, не исповедном већ субверзивном.
Једно од основних питања је следеће: може ли болни чин имати политичко-онтолошке ефекте? Другим речима, можемо ли претпоставити да „бити у боли” / „бити с болима”
(being in pain / being with pain) – где је бол другост – јесте онтолошко (или утваролошко)
одређење бића као таквог „Бити са” болима, другим, женом, робом, радником, радницом
19 Kolozova, K. (2010) The Lived Revolution: Solidarity with the Body in Pain as the New Political Universal, Skopje:
Institute of Social Sciences and Humanities, р. 118.
20 Scarry, E. (1985) The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World. New York, Oxford: Oxford University
Press, р. 3.
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која је већи роб од роба, мигрантом, и уосталом сваком мањинском фигуром коју кријемо
у властитим друштвеним микро и макро структурама подразумева да унутар нас, с нама,
уз/поред нас и даље припада неко фиктивно место безделатног, безрадног, безболног „ми”.
Чин боли може да се мисли и као некро-отпор, као ниво могућности жаљења
(grievability), али и као мањинска бол, као одбијање да се бол као таква призна. Мислити
бол значи мислити изнова комплексно биополитичко искуство које не може бити измерено
чистом објективношћу или неким објективним параметрима који припадају нашим биополитичким и медицинским архивама. Уколико је бол неизрециво искуство растакања и превазилажења објективних параметара институционализованог и надзираног поља одавно
изгубљене сфере приватности, онда бол цепа субјект боли, производећи болну безболност
властитог отуђења. Свеједно, чини се да је бол дељена, заједничка на један абјектни начин,
као трансгресивно искуство боли изречене самој себи, само-исказане као индивидуална
солидарност с телом у боли, или се о томе може макар размишљати као о могућности.
Настојаћу да покажем да феномен другости измиче језичким формулацијама, као
и да жена и бол примају и темпорализују ознаке и да њихова другост не може бити пуки
предмет анализе, а да сама већ не поставља границе самом мишљењу – будући да и жена и
бол на одређене начине указују на разноврсност и политичку упитност производње граница, али и на политике искључивања.
Де Бовоар је жени саопштила да је Други. Да је друга. Да је слободна „за ништа”.
Полазећи од тог „ничег заједничког”, „жене” деле ништа, имају ништа заједничко, или то
„ништа” им је заједничко. Управо на том месту, које се упорно размешта, можемо закључити да је место субјекта, претпостављеног првог, заправо размештено место другости и да
је управо другост конститутивна. Де Бовоар тако указује и на бинарну машину која жену
смешта на сеновите, мрачне просторе пасивности (одакле она може производити радикално пасивне отпоре), распршености (којом може децентрализовати свако јединство,
своју „вокацију жене” коју прихвата као девојчица), материје (која је формативна, али је
Микеланђело то сасвим погрешно разумео пуштајући мермер да открије Пијету) и нереда
(којим ремети телесни, репродуктивни, политички, ментални и економски поредак који је
осуђује на „безначајност”).

Смеховни прекиди
Неопходно је да поставимо следећа питања: Колико пута смо биле или били изложени позивима да се орасположимо, да скинемо killjoy маску, resting bitch face, да прихватимо шалу
на свој рачун и да јој се насмејемо? Да препознамо шалу као шалу? Колико пута смо биле/
били изложени критици да немамо смисла за хумор, да не умемо да се смејемо, да не можемо да домашимо ту фамозну маскулину духовитост која обично своди друге на стереотипе
који висе о концу који је лако прекинути, управо тим изразом лица, resting bitch face? Да ли
пристајемо на шалу? Насмејемо се (кисело)? Сведочимо том неозбиљно озбиљном смеху,
тој укључујуће искључујућој политици смеха која је родно одређена? Насмејемо се, не ради
смеха, већ ради (туђих) очекивања, ради заједнице, ради добробити заједнице? Да ли увек
одговоримо на очекивања, испунимо флоскулу „хоризонта очекивања” који гарантује кохерентност сваког наратива владања?
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Поједине шале могу бити духовите, али само зато што су системски осмишљене и легитимисане дугорочном праксом „исмевања”, „подсмеха”. То није смех. Макар не онај којим
се бавим у овом истраживању. Смех жене је културно кодиран. Као, уосталом, и смех мушкарца. Док је смех мушкарца знак само-поседовања и само-презенције/само-присуства,
самосвести, код жена је смех често знак за губитак (свести, некад и целе главе), није знак
за само-поседовање, већ за само-поседнутост, опседнутост (или, што је горе, за хистеричну поседнутост). Уочљива је и дихотомија када је у питању телесност смеха жене – жена
напросто не може да конролише бешику. Будући перформативно кодиран, смех жене је
посредован ставовима који се односе на контролу тела (или њен изостанак), као што је, на
пример: „упишкићу се од смеха”, као доказ тог кидања од снаге шале или као нехајно упозорење. Не треба занемарити да колоквијална фразалност омогућава да се од смеха и умре.
Уколико смо већ пожелели „срећне објекте”, према увидима Саре Ахмед21, добар и
продуктиван наставак би био да окрунимо и преиспитамо и концепт смеха, и да препознамо нешто језиво, али и реметилачко/иронијско у самом смеху. Нарочито у контексту
женског смеха (ову синтагму треба разумети врло условно) – наглашавајући форму кикота,
која се често и сасвим некритички приписује женама. Покушајмо да од „женског” кикота
направимо нешто револуционарно. Можда и некакво опасно или сасвим безазлено револуционарно „ништа”. Актуализујући све могућности политике афеката када је у питању
нарочита пракса „смеха/кикота”, настојаћу да отворим простор за проучавање „ироније
кикота” на ком би свака додељена и приписана одлика женског (тела) могла бити преокренута и употребљена у форми отпора, али неправедног, готово неодговорног одговора на
савремене политике тела, афективних улога у женско тело и говор – као развлашћено или
место лишено агенсности/деловања – као „кост у грлу”. С друге стране, кикот може да се посматра као „лажни чин смеха”, као перформативно политичко средство које неодговорним
подражавањем „смеха” може произвести друге и другачије учинке у оквирима савремених
политика родних идентитета.
Можемо мислити о смеху као о синкопираном изливу „(злу)радости”, о нечему што
је висцерално, што долази из утробе, што укључује читаво тело, као тело са отворима, пукотинама, рупама. Све оне (и жене и пукотине) се смеју, када говоримо о смеху који је висцералан, а не о смеху лица које задржава грч (као афективни одговор на родне политике
смеха: „Дај, орасположи се, не буди смарачица”). Не чуди нас да су женским митолошким
ликовима углавном приписивани афекти који се оличују у грчу (Горгонин грч) или нацерености (Медуза, опет Горгона). Овај смех, утробни, висцералан, укључује и окружење и тела
у окружењу (тела других или друга тела), и све осетљиво – све што је сензитивно на иронију, полемику, критику и праксе ослобађања. Згрчени смех „кучке” јесте огледало хегемоног
смеха оне заједнице коју Лорен Берлант (Lauren Berlant) назива „заједницом универзалних
субјеката самореференцијалности без лица”22.
Анка Парвулеску (Anca Parvulescu) је у студији Laughter: Notes on Passion (2010), у којој се бави сложеним односом између смеха и тела, написала да је „смех рад уста, а женско
21 Видети: Ahmed, S. „Srećni objekti”, u: Periferije političkog: o afektima, stvarima i zajednicama, рriredile Blagojević, J.,
Stošić, М. i Timotijević, J. (2017), Beograd: Fakultet za medije i komunikacije, str. 261−287.
22 Исто, стр. 216.
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тело нема само једна уста”23. Ова мисао Анке Первулеску о отворима (женског) тела који
се смеју, јесте радујућа (премда, књига о којој је реч нуди сасвим другачији контекст), и
скреће пажњу на бројне насмејане отворе (женског) тела. Ове мноштвене отворе – била то
уста, очи, уши, ноздрве, анус, вагина, пупак – или пак удаљенији, површнији, прикривени,
кожни, рањени и распукли отвори – можемо разматрати и као насмејане пукотине, кикотаве процепе и ведра рањавања. Тако и за Медузу Первулеску наводи следеће: „Распрскава
се у смеху. Медуза се смеје када угледа себе како постаје Медуза”.24 Сеизмичка моћ смеха је
стратегија на коју позива Елен Сиксу (Helene Cixous) у есеју-манифесту „Смех Медузе”25.
Док је Медуза представљана као нацерена ругоба, на пример код Лакана, Сиксу нацереност
доводи до насмешености, а ругобност до лепоте. То је одзвањајући смех, онај одгођени,
потресни смех који види монструозно као лепоту, у посебној инверзији митске приче која
прати супротан правац (од лепоте до чудовишности). Смех монструма одјекује кроз кршевите пределе, кроз ехоидно тело теорије, политике, уметности и мита.
Земљотресни смех, ехо Медузине немости, односно коначне занемелости пред сликом
сопственог постајања Медузом, одбија се кроз петрификоване текстове фалоцентризма, кроз
соларно, патријархално око суверена-филозофа. Смех Медузе се бори да чује одјеке Медузиног смеха у самој напрслини која Медузу чини. Медуза се изнова појављује, у теоријском
одмакнућу од „невеселе науке” медузијске кастрације и едиповског комплекса, у опсценом
показивању онога што би био, речима Елен Сиксу, sext26, наиме, пол и текст, писање пола.
Мноштво текстова, литерарних, научних и теоријских, као и уметнички прикази
Медузине главе, саме, или као трофеја у Персејевим рукама, открива Медузу која ће увек
остати неоткривена, будући да је одсеченом главом закорачила на лиминалне просторе,
у непредстављивост и недовршивост. Медуза је као фигура недостатка (гласа, слуха, па и
тела) постала теоријски плодни врт расада од митских интерпретација, преко ренесансних
приказа и рационалистичких одмицања и алибија, психоаналитичког комплекса кастрације и зазорних мајки психоаналитичког имагинаријума, до постмодерног и феминистичког
афирмативног приступа ммедузиној форми смеха монструма лепоте.
Уколико, како Нанси (Jean-Luc Nancy) тврди27, смех чини мноштво смехова, додала
бих да сваки прекид чини мноштво кидања, никад само једно. Смехови и отвори/прекиди
чине тело отворености, а то тело није тек отворено тело, нити тело са отворима. И није тек
родно тело. У питању је побуњено тело ужитка, које пркоси „окрутном оптимизму”, које ће
радије пристати на губитак објекта жеље него на исцрпљујуће, неподношљиво присуство
истог тог објекта који разара оптимистичну, афективну везаност.
Истражујући историју америчког феминизма осамдесетих година 20. века, Пресиадо
(Beatriz Preciado) наводи речи Фејт Ринголд (Faith Ringgold): „Једини начин да се преживи
колонијални или патријархални непријатељ јесте да му се смејеш у лице”. Пресиадо додаје:
23 Parvulascu, A. (2010) Laughter: Notes on a Passion, Cambridge: The MIT Press, р. 110.
24 Исто, стр. 119.
25 Видети: Cixous, H. (1996) ’The Laugh of the Medusa’, Signs, vol. 1, no. 4, рр. 875−893.
26 Cixous, нав. дело, стр. 885.
27 Видети: Nancy, J. (1993) ’Laughter, Presence’, in: The Birth to Presence, Stanford, California, Stanford University
Press.
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„Смех је форма отпора, опстанка, овладавања снагама. Као и викање. Када припадате потчињеној групи, морате да научите да се смејете у лице непријатељу”.28 Али више није могуће јасно разлучити ко је потчињен(а), а ко опресор, или радије можемо рећи да је изазов
посматрати саму себе као уједно потчињену и ону која потчињава – у том случају, сматра
Пресиадо, нужно је смејати се самој себи. То је, може бити, једна од најизазовнијих и најзахтевнијих форми смеха – смејати се самом/самој себи (политички, културолошки, колективно или сасвим појединачно). Смејати се самом/самој себи није тек заузимати одређени
став неозбиљности, не узимати себе за озбиљно. Не, радије бих рекла да је смех усмерен на
оног/ону ко се смеје заправо критички/афирмативан или није смех. У контексту родних
политика, није ли готово трагична Паскалова мисао да се смех појављује када увидимо несагласје између онога што очекујемо и оног што видимо, чему сведочимо. Односно, између
очекивања да је јавна критичка сфера доступна и отворена и увиђања да она то никако
није, и да је смех жене сведен на физичке и културно-политичке пропратне потресе – након
мушког смеха, увек у одлагању, увек после, са стране, јер је родоначелни смех закона оца,
и да можда чак, следећи Лакана (Jacques Lacan), женски смех, као и жена сама, не постоји?
Али, можемо ли о овој одгођености женског смеха (када је жена најлепша, а видећемо да се
управо на местима критичког смеха, жена преображава у Медузу) говорити као о извесним
местима отпора? Или би требало да истуримо женски смех, да предухитримо смех система,
тако што ћемо се смејати „први/прве”, најпре себи, а потом и систему чији смо, нажалост,
неизоставни део. Кикот је капиларни смех – расипа се и распростире свуда. То је увек смех
утробе, абдоминални смех, каткад матерински или самохрани смех – кикот који иронизује
хегемоне политике озбиљности и асертивности. Непродуктиван смех, или смех који производи ништа заједничко, где је то ништа управо заједничко. Као и болима. Као и женама.
У поглављу „О вишем човјеку” (Тако је говорио Заратустра), Ниче позива на „учење”, на нови наук који би био место борбе против „духа тежине” – „Научите се смејати и
преко себе самих”, како би се формирала „насмејана бура” слободних духова која узноси
прашину и баца је у очи „свим мрачњацима”29, традицији, конвенцијама, јаким структурама сервилности и живота из навике, „доброг живота”. Дакле, није у питању само смејати се
себи него смејати се преко себе, себе превазилазећи, себе преображавајући, уз самокритички став који једини може омогућити такво прекорачење.

Кикотаве пукотине и конзервирани смех
Увела бих, као критичке праксе смеха, перформативне радове Laughing Hole Мари ла Рибот
(Marie La Ribot) и Canned Laughter Јошуе Окона (Yoshua Okón). Настојаћу да им приступим
из перспективе које је реметилачка (какву и сами успостављају и на њу рачунају).
Laughing Hole је перформанс-инсталација30, први пут одржана у Art Unlimited Art
у Базелу, у Швајцарској. Најдуже је трајала шест сати и сматра се њеним радом који је у
28 Preciado, B. (2013) Testo Junkie: Sex, Drugs and Biopolitics in Pharmacopornographic Era, New York: The Feminist
Press, рр. 136−137.
29 Nietzsche, F. (1983) Tako je govorio Zaratustra, Zagreb: Mladost, str. 271.
30 La Ribot, M. перформанс Laughing Hole, MAMCO, Женева. Доступно на https://www.youtube.com/
watch?v=tHuGyvYxnhc.
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највећој мери политички интониран: три жене одевене у радничке комбинезоне, пре свега одећу за чистачице, бирају међу многобројним картонима с натписима на полеђини, и
лепе их на зидове галеријског простора, а читав перформанс прати опсесивни и зазорни
смех извођачица, који је потом додатно тонски измењен. Зазорни ефекат овог перформанса
производи осећај вртоглавице и нелагоде, призивајући у сећање смех Хане Арент (Hannah
Arendt) када се суочила са „баналношћу зла” током Нирнбершког процеса. Смех коме сведочимо осцилира између хедонистичког смеха и извесне отуђене раздраганости, или радије
раздражљивости. У контексту теорије афекта, у овом перформансу смех је денатурализован
као перформативни чин – у питању је инсценација продуженог прекида дискурса између телесне и политичке комуникације – премда теорија и политика афекта уочавају снажне везе
између политика и тела. Перформанс Laughing Hole можемо посматрати као чин несагласности и отпора у односу на дехуманизујући језик и слике масмедијских приказа страдања, на
бруталност наслова и неподношљивост и можда непредстављивост тих призора, па чак и на
наше пасивно саучествовање у конзумирању датих призора и говорних чинова.
Други уметнички пројекат који контекстуализује политике смеха јесте перформативни хор радника и радница у мексичкој фабрици. Језиви хор смеха може доста да нам
каже о нечему што бисмо могли назвати „смехом против државе” (counter-state laughter) у
самом срцу експлоатације и суспендовања радничких права. Canned laughter31, као наслов
овог рада, позива на познату праксу аудио конзервирања смеха (најразличитијих врста) за
потребе продукције ситкома.
Овај мултимедијски пројекат мексичког уметника Јошуе Окона настао је 2009. године. Перформанс је изведен и снимљен у фабрици (maquiladora) у Сијудад Хуарезу (Ciudad
Juarez), у којој радници и раднице који су плаћени испод минималца „производе” зазорну
травестију конзервираног смеха који се иначе користи у контексту медијске забаве. Оно
што је било потребно да ураде јесте да постану један чудан хор, вокални оркестар који
треба да „одсмеје” (laugh out) различите политички афициране форме смеха (касније конзервираних и продатих као производ прекарног рада: hysterical laughter, nervous, wicked, evil,
manly, sexy и сл. Упућујући на поп-арт иконографију, али и на комуникацијске обрасце капиталистичког задовољства и ужитка, Оконов финални производ нас позива да поново
промислимо „неисказивост смеха” али и „неисказивост бола/рада” и, као што аутор сам
истиче, „немогућност превођења ’искрених’ емоција и њиховог репродуковања технолошким средствима”. Као кост у грлу коју не можемо ни прогутати нити испљунути. Као и
смех „разоткривања миграната на продају или изнајмљивање жртава у Гвантанаму” у раду
Марије ла Рибот. На одређени начин, стичемо увид у ирационалне, не-свесне, афективне
аспекте конзервираног смеха и унапред кодиране, осмишљене, „свесне” замисли о корпоративној срећи у раду. Конзервирани смех је комодификовани и абјектни производ хегемоних система значења и културне производње. Хор који чине тела радника и радница може
да се посматра као зазорна заједница тела која су афицирана, али која и сама афицирају. То
су тела која се заразно, аутореференцијално смеју систему у лице, себе исмевајући.

31 Okόn, Y. Перформанс и хор Canned Laughter, 2009. Доступно на https://www.yoshuaokon.com/canned-laughter_
videos.html .
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Кост у грлу – слаба места политичког мишљења рода
Хибридизација теоријско-уметничке праксе која се прелама преко барокног метода, слабог
и мањинског мишљења, посебно место ангажовања налази у разматрању односа политика
боли и политика смеха на подручју родне теорије. Смех жена у радничким оделима који
прераста у критички крик надовезује се на кризу радничких колектива који су заточени у
експлоатацији, злоупотребама и „мртвом” раду. Родна одређења боли и смеха нису дефинитивна и могу закључити да у боли и кикоту, као формама политичког отпора, увек постоји остатак оне неодредивости, нарочите неодлучивости, која нас позива да мислимо бол и
смех не као нешто „женско” већ као нешто „феминино”. Сваки смех као протест указује на
кризу. Свака бол која је субверзивна и неконзервирана у општим, хегемоним политичким
праксама, може бити место превредновања или чак слабљења чврстих политичких структура које и бол и кикот (као „феминизирану” форму смеха) додељују женама, а оспоравају мушкарцима. Ове чврсте политичке структуре, које видимо да су се последњих година
повампириле, на својим бочним странама, опет своде родну флуидност и неидентитетске
потенцијале категорије рода на дихотомију женско-мушко. Упућујући на неиспитане просторе боли у студији Други пол, али и на зазоран чин боли у смеховним перформансима
Марије ла Рибот и Јошуе Окона, настојала сам да укажем на еманципаторско-перформативну димензују чина боли у смеху, на смеховну културу болног превазилажења политичких субјективација и на питања која и даље остају отворена: да ли су бол и смех увек политички и да ли се место субјекта хуманистичког пројекта увек већ конституише на другости
или подругојачењу боли и смеха? Да ли нас ти смехови насмеју? Да ли нас такве боли боле?
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“THE SECOND SEX” OF PAIN AND LAUGHTER –
PAINFUL GIGGLING TRANSRESSIONS OF GENDER DIVIDE
Abstract

By the mid-20th century, Simone de Beauvoir has published an important and ground-breaking
research into the facts, myths and living experience of “the second sex” (Le Deuxième Sexe, 1949).
Drawing on contemporary theories based on phenomenology and existentialism, de Beauvoir argues that the “man” is a historical idea, and the woman as a “becoming”. At the end of the 20th
century pain studies have gained vast attention in political theory, especially in political effect theory
and “new materialism”. Numerous studies have neglected de Beauvoir’s frequent arguments dealing
with “women’s pain” and women’s agency in human mitsein, particularly regarding the woman’s
embeddedness in social myths that “feminise” the body of a woman, as a form of crisis and resistance to be subjected to species and reproduction. This paper deals with the crisis and critique
of physiological, economic, psychological and social disposability of female bodies. In addition,
this research re-questions the limits of physical, semiological, cultural and political dissemination
of (female) laughter, seen through the lens of interruptions and destabilizations of the hegemonic
gender discourse incarcerated within the gender divide. Consequently, we are to open up a space for
interrogating the “irony of giggle” as a form of resistance to the contemporary body politics – as a
non-place, devoid of any political agency.
Key words: baroque method, pain, other, Simone de Beauvoir, second sex, politics of pain, pain-act,
politics of laughter
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ЕСТЕТИКА И ЊЕН ЗНАЧАЈ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ (У) УМЕТНОСТИ
Сажетак: Полазећи од намере да се јавности скрене пажња на позицију и значај естетике за
уметничко образовање, у оквиру овог текста биће изведена критичка промишљања значаја
савременог уметничког образовања, а у циљу налажења потенцијалних одговора на питање:
Шта су нове концепције образовања у уметности? Држећи се оквира филозофије уметности,
те имајући у виду неке од водећих (пред)естетичких концепција о уметности, поменуто
питање биће разложено на његове кључне аспекте у намери да се скрене пажња на његову комплексност, те самим тим и на немогућност налажења коначног и универзално применљивог
одговора. С тим у вези, посебна пажња биће посвећена промишљању савремених тенденција
које се тичу образовања (у) уметности, а ради маркирања могућих изазова и потенцијала
који се тичу образовања уметника/уметница, затим реципијента/рецепијенткиња уметничких дела и коначно теоретичара/теоретичарки уметности. Поменуте тенденције биће
анализиране с обзиром на увиде у актуелне културно-уметничке праксе, као и друштвене
феномене којима су исте (ин)директно афициране.
Кључне речи: естетика, уметност, образовање, нове концепције, критика

К

ритичка промишљања која ће бити обухваћена овим текстом у свом фокусу
имају утврђивање релевантности савременог уметничког образовања, а у сврху
расветљавања одговора на питање које се тиче могућности заснивања нових
концепција образовања у уметности. Намера је да се, полазећи од размишљања која се
тичу образовања саме уметности, дође и до конструктивних закључака о савременим
тенденцијама образовања уметника/уметница, реципијената/рецепијенткиња уметничких
дела, као и теоретичара/теоретичарки уметности. На самом почетку потребно је нагласити
да се под „образовањем уметности” мисли на остваривање, односно оспољавање уметности,
док се под „образовањем у уметности” подразумева едукација уметничких делатника/
делатница, реципијената/рецепијенткиња и критичара/критичарки уметничких форми
и њима обухваћених уметничких садржаја. Такође, појам „концепција” се употребљава
у смислу добро промишљене и квалитетно конципиране стратегије и њоме обухваћених
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мера. Из тог разлога, концепт у смислу скице, тј. нацрта, маркира се искључиво као део
знатно обухватније концепције, те му се не посвећује посебна пажња.
На измаку друге декаде 21. века критичка промишљања о новим концепцијама како
образовања саме уметности тако и образовања у уметности чине се готово парадоксалним.
Наиме, logos и praxis усредсређени на истинску уметност (као сферу уметности у којој је
акценат на оном уметничком у уметности) све су отвореније и интензивније угрожени од
низа најразличитијих савремених тенденција путем којих се за оно што не припада уметности, тј. оно неуметничко, настоји обезбедити простор управо у склопу саме уметности.
„Парадоксално, све више културе наше врсте почивају на томе да ми, сразмерно њиховом
развоју, морамо да пролазимо све дуже, незгодније, трновитије и кривудавије путеве зарад
остварења наших циљева.”1 Наведена констатација једнако важи и за уметност која се, упркос завидном ступњу своје развијености и репрезентативности, суочава с низом (не)прилика којима се доводи у питање сама уметност, а услед покушаја да се редефинишу оквири
оног уметничког, као и да се афирмишу неке нове форме и њима обухваћени садржаји, који
се потом настоје подвести под исте оквире. Дакле, паралелно са уметношћу, која се схвата
као слика света представљена из одређене перспективе и кроз специфичан темперамент,
делује – између осталог – популарна и комерцијална уметност са упитним представама
стварности. Преузевши на себе једну од водећих улога у процесу ширења сазнања о свету у
којем живимо, популарна и комерцијална уметност све више потискује истинску уметност,
која се не води захтевима тржишта, не подилази (не)укусу широких маса, не манипулише
и, коначно, не пристаје ни на шта мање од оног за шта је компетентна.
Истинска уметност не занемарује позив да, између осталог, критички промишља
друштвене феномене, те без обзира о којој врсти уметничког стваралаштва се ради, не престаје да указује на културне, политичке, економске религијске и друге проблеме. У овом
тексту се заступа став да сврха уметности није искључиво да изазове допадање, односно
да уметност поседује потенцијале који превазилазе оквире пуке емотивне реакције. Поричући значај емотивности у стваралаштву и рецепцији уметности, Дали [Salvador Felip
Jacint Dalí] тврди да уметничко дело треба да изазове нешто више од тога, а то је „известан
потрес, додир, комуникација, буђење свести о нечему, тренутно просветљење”2. На сличном трагу је и Брехт [Bertolt Brecht] који истиче да „уметност може и мора да се умеша у
историју; да нам је одсад потребна уметност објашњења, а не само уметност експресије [...]
да не постоји есенција вечне уметности, већ да свако друштво мора да измисли уметност
која ће се на најбољи начин родити из сопственог ослобођења”3.
У наставку текста следе промишљања о уметности, као и о начинима на која се она
образује у одређеном контексту, а услед намере да иста послуже као основа за даља истраживања образовања у оквирима саме уметности, односно тенденција образовања уметника/уметница, реципијената/рецепијенткиња и теоретичара/теоретичарки уметности; наведена промишљања биће спроведена из перспективе естетике, те ће тако нарочита пажња
1 Зимел, Г. (2008) Шопенхауер и Ниче, Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, стр. 11.
2 Према: Boske, A. (1985) Dali o Daliju, Beograd: Književne novine, str. 44–45.
3 Према: Bart, R. (2007) „Brehtova revolucija”, u: Teatron br. 139, Beograd: Muzej pozorišne umetnosti Srbije, str. 20.
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бити посвећена (пред)естетичким поставкама које се сматрају значајним за налажење потенцијалних одговора на питање које се тиче могућности успостављања нових концепција
образовања у уметности. Надаље, имајући у виду да су 20. и 21. век битно обележени медијима и њима својственим праксама, у оквиру текста ће бити промишљан (су)однос медија и
уметности, а у обзир ће се узети и импликације које произилазе из не само „медијатизације” већ и комерцијализације уметности.
Услед себи својствене комплексности и неухватљивости, уметност је одувек одолевала напорима теоретичара/теоретичарки да буде дефинисана на универзалан и свима
прихватљив начин. У прилог наведеној тврдњи сведочи и то да је уметност, између осталог, одређивана као „имитација природе” (код Грка), као „форма одражавања и сазнавања
стварности” (Леонардо), „слободна и безинтересна делатност” (Кант), „облик самосвести
духа и објективизације човека” (Хегел), „стварање по принципу лепоте” (Маркс), „свесна
илузија или обмана” (Ланг), „интројекција или пројекција осећања” (Липс), „индиректно
задовољавање потиснутих жеља” (Фројд), „смисаони феномен, односно симбол” (Лангер),
„језик којим се саопштавају вредности” (Морис), „начин испољавања самосвести човечанства” (Лукач), „порука коју преноси информација” (Мол).4
Примера ради, Платонов [Πλάτων] поглед на уметност иде од схватања уметности
као вештине, преко разумевања уметности као вештине и науке, па до виђења уметности
као неукости чије су чари опасне и услед чега се производи неконтролисано уживање. Упркос томе, Платон уочава да уметност ипак може добро да служи моралу. За Аристотела
[Αριστοτέλης] уметност представља специфичну људску делатност у којој долазе до изражаја најразноврсније људске способности; реч је о продуктивној делатности која је супротна
природној активности, те путем које се подражава природа и дају одговарајући резултати.
Но, док је за старе Грке уметност копија, а природа модел, Кант [Immanuel Kant] промовише
посве другачије становиште. Према њему, уметност је истовремено и копија и модел у односу на природу, док сама природа понекад може да буде модел, а понекад копија у односу
на уметност. Кант истиче да уметност заузима одређујуће место између царства природне
нужности и царства натчулне слободе, те да је компетентна да осигура јединство ова два
система, а да притом не порекне њихову радикалну различитост; уметност је произвођење
из слободе, односно из слободне воље која Ум ставља у темељ својих акција. Надаље, према
Шелингу [Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling], уметност је највиши ступањ духовне делатности, јер је управо у њој постигнуто јединство субјекта и објекта, слободе и нужности,
коначног и бесконачног, свесне и несвесне делатности човека; једино је уметност као највиши органон филозофије у стању да прикаже истину о целини бивствујућег, као и истину о
самој бити човека. Хегел [Georg Wilhelm Friedrich Hegel] тврди да, ако је уметност производ
духа или, прецизније, једна од форми у којој се дух појављује, уметничко дело нема циљ да
описује већ дату, коначну и несавршену реалност, као ни да прибавља задовољство ономе
ко је посматра; тврдити да је подражавање циљ уметности значи ставити сећање у основ
уметничке производње и тиме лишити уметност њене слободе, те спречити задовољења
4 Prema: Uzelac, M. (2011) Uvod u estetiku, Vršac: Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača; Novi Sad: Studio
Veritas.
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духа. Уметност је, закључује Хегел, место преокретања чулног у духовно и духовног у чулно, а захваљујући томе задобија првенство у односу на природу.
За Ничеа [Friedrich Wilhelm Nietzsche] уметност, чији је задатак да афирмише или да
усавршава прави живот, јесте заправо велики потицај животу, те стога не може постојати
ради себе саме. Такође, уметност која потврђује и брани живот не може да буде песимистичка. „Битна је црта умјетности њена моћ усавршавања живота, њено стварање савршенства и пуноће: умјетност је битно афирмација, благостање, обожавање живота. Што
значи песимистичка умјетност? Није ли то протуречје? Да.”5 Хајдегеру [Martin Heidegger]
су у приступу уметности били на удару „задовољство”, те тумачење уметности као облика
културе и схватање да је она ствар духа. Према њему, уметност не треба узимати ни као
подручје постигнућа у култури, ни као појаву Духа, будући да она припада догађају, из
којег се тек одређује смисао Битка. Надаље, уметност је, према Маркузеу [Herbert Marcuse],
данас сасвим изгубила себи својствен хоризонт, односно критички став о реалности. Према
њему, „у такозваном конзумном друштву уметност постаје артикал масовног конзума, те се
чини да губи своју трансцендентну, критичку, антагонистичку функцију.”6
Кроче [Benedetto Croce] уметност одређује као интуитивно сазнање које као сазнање
појединачног прибавља грађу логичком сазнању, остајући притом уједињено с њиме у мери
у којој појмовно мишљење захтева свој израз за егзистенцију. Према Крочеу, не постоји мишљење које не би било изражено, а то заправо значи да нема мишљења које није уметност,
барем у извесној мери. Из тог разлога, закључује Кроче, нема науке без уметности. Ослањајући се на Крочеов став о евентуалном искључивању могућности једне праве историје уметности, Ватимо [Gianni Vattimo] истиче да се уметност не може посматрати као нека једноставна
спољашња функција економскога, историјскога развоја друштва. Он, наиме, сматра да када
се термини „прогрес” и „регрес” почну доводити у везу с делима „лепих уметности” то одмах
изазива неверицу, будући да изгледа не само натегнуто већ и крајње проблематично.
Имајући у виду широк спектар различитих одређења уметности, Васкез [Adolfo
Sánchez Vázquez] покушава да их сажме у следећу дефиницију:
„Уметност је људска практична стваралачка делатност помоћу које се производи одређени материјални, чулни предмет, који, захваљујући форми коју поприма
дата материја, изражава и саопштава духовни садржај објективизован, опредмећен у поменутом производу, тј. уметничком делу, садржај који испољава одређен
однос према стварности”.7
С друге стране, Татаркјевич [Władysław Tatarkiewicz], полазећи од различитих начина разумевања уметности, закључује:
„Дефиниција уметности мора да узме у обзир како њену намеру тако и њено
деловање; а и намера и деловање могу бити овакви или онакви. Биће то, дакле
5 Niče, F. (2001) Rođenje tragedije, Beograd: Dereta, afor. str. 821.
6 Marcuse, H. (1967) „Društvo kao umetničko delo”, u: Neues Forum, Wien, sv. 167/168, str. 182.
7 Према: Uzelac, (2011) Uvod u estetiku, str. 42–43.

92

ЕСТЕТИКА И ЊЕН ЗНАЧАЈ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ (У) УМЕТНОСТИ

дефиниција не само алтернативна него и двоструко алтернативна. Имаће, мање-више, овакав облик: уметност је подражавање ствари или конструисање форми, или изражавање доживљаја – ако је производ тога подражавања, конструисања, изражавања кадар да усхићује, да побуђује ганутост или потрес.”8
Према Делезу [Gilles Deleuze] и Гатарију [Félix Guattari] уметност је једна од „форми
мишљења”, односно једно од могућих мишљења о стварности које, иако засновано на чулним утисцима, поседује потенцијале да побуди знатно више од чулно утемељених реакција,
те да као таква подстакне и на извесне акције. Уметност, као једна од форми мишљења
непрестано се суочава с хаосом света, а ради налажења адекватног плана који ће у тај исти
хаос утиснути.9 „Уметност жели да створи коначно које задобија бесконачно: она оцртава
један план композиције који, са своје стране, гради споменике или сложене сензације кроз
делатност естетских фигура.”10 А како је реч о томе да се хаос победи помоћу плана који се
на њега примењује, уметник из поменутог хаоса доноси „варијетете, који више нису репродукција чулног у неком нечулном органу, већ постављају једно чулно биће, биће сензације,
на аноргански план композиције кадар да задобије бесконачно”.11 Но, важно је имати на
уму и да се уметност бори против хаоса како би изашла на крај с клишеима мњења. Сачињена како од хаоса тако и од мњења, уметност се бори против истих. Делез и Гатари ову
своју тврдњу објашњавају на примеру сликарства и то на следећи начин: „Управо зато што
је платно у почетку прекривено клишеима, сликар мора да се сукоби с хаосом и да убрза
деструкције, како би произвео чулни утисак који пркоси сваком мњењу, сваком клишеу.”12
Међутим, борба с хаосом представља само инструмент дубље борбе против мњења и њихових погубних дејстава.
Ипак, мноштвеност покушаја да се уметност обухвати коначном дефиницијом неминовно води не само ка конклузији да је уметност сложена, непрегледна и неухватљива,
већ и ка маркирању уочене мноштвености као кључног параметра приликом промишљања како тенденција образовања саме уметности тако и стратешких трендова образовања
у уметности. Другим речима, полазећи од непрегледног броја дефиниција уметности, сасвим основано се може заступати став и о могућности заснивања једнако непрегледног
броја различитих концепција образовања (у) уметности. Стога, намеће се утисак да је сваки
покушај да се заснује, призна и у пракси примени искључиво једна концепција образовања уметности (а потом и образовања уметника/уметница, реципијената/рецепијенткиња
и теоретичара/теоретичарки уметности) у старту предодређен на неуспех. На овом месту
је потребно још једном нагласити да се овим текстом обухваћена промишљања спроводе
из перспективе естетике, те је стога неопходно правити јасну дистинкцију између различитих тенденција која се јављају у вези са образовањем уметности. Другим речима, овим
8 Исто, стр. 40–41.
9 Према: Делез, Ж. и Гатари, Ф. (1995) Шта је филозофија?, Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка
књижарница Зорана Стојановића.
10 Исто, стр. 251.
11 Исто, стр. 256.
12 Исто, стр. 258–259.
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текстом се следи водећи став естетике према којем уметности као естетске чињенице нема
без Дела, затим да се аутор/ауторка потврђује као уметник/уметница путем спецификума самог Дела, као и да артефакт постаје валидно уметничко дело само уколико се кроз
процес социјалне валоризације потврди његов вредносно-естетички карактер. Наведено
је од нарочите важности јер се тиме јасно даје до знања да се пажња усмерава искључиво
на истинску уметност, а тиме и на могућности налажења нових концепција образовања у
оквирима исте, а у времену када је она битно доведена у питање не само од стране популарне и комерцијалне уметности већ и од стране „нових уметничких пракси” којима се настоје
оспорити неки од кључних естетичких појмова.
Када је реч о естетици која се бави уметношћу и њеним манифестним облицима, али
исто тако и проблемима који искрсавају у расправама о уметности као социо-културном
феномену, односно промишљањем смисла уметности, као и разлога које један артефакт
треба да задовољи како би био квалификован као естетски предмет, чини се да јој тренутне
друштвене прилике не иду у прилог. Наиме, естетика постепено губи један од својих традиционалних предмета какав је управо уметност. За савремену естетику тематизација уметности као такве све више представља недовољно атрактивно поље изучавања и то најмање
из два разлога:
„Најпре стога што савремена схватања културе потискују на маргине оригинално
уметничко стваралаштво, настојећи да га трансформише у својеврсну друштвено-историјски читљиву, те тиме и релативно прихватљиву, светску културну баштину, односно репродукцију у оном развојном смеру који налаже одређена културна политика (често тржишно оријентисана, као и њој саприпадни менаџмент),
а потом и због тога, што сам појам уметности, као и његова свеукупна пракса,
трпе извесне измене у судару с дејствима тзв. ’медијске културе’, која преузима
примат не само у продукцији разноликих естетских форми и садржаја, него и
саме стварности.”13
Актуелне (не)прилике на светској културној сцени потврђују да је на делу делимична или потпуна супституција уметничких пракси и то медијским (као и тржишно оријентисаним) стваралаштвом, а на шта указују и савремена тумачења како медија тако и уметности. Ипак, извесно је да се без маркираних медијских и културолошких перспектива сагледавања водећих питања из сфере савремене филозофије уметности, актуелна уметност
не би могла разумети, а самим тим ни стварати. Будући да је савремена естетичка теорија,
поред интересовања за уметност уопште, проучава и медије, то резултира „медијатизацијом” савремене уметности. „У најкраћем, глобално тржиште, мас-медији и нове технологије, генерисали су једну културу која је битно одредила усмерење теоријских интерпретација света данашњег искуства, као и савремене уметности.”14 Измена традиционалног појма
уметничког медијума утицала је и на трансформацију идеје како читаве културе тако и
13 Vuksanović, D. (2010) „Estetika, kultura i savremena umetnička praksa”, u: Uspenski, E. i Rapajić, S. (ur.) Zbornik
radova Fakulteta dramskih umetnosti, Beograd: FDU; Institut za pozorište, film, radio i televiziju, str. 300.
14 Исто, стр. 301.
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традиционалне уметности, те њој одговарајуће естетичке парадигме која је као таква повратно деловала на стваралачку праксу уметника/уметница, рецепцију уметничких дела,
као и теоријску критику уметности.
Но, било би посве погрешно уколико би се на основу реченог извео закључак о неопходности да уметност буде апсолутно независна у односу на тржишни, односно медијски
аспект стварности, а услед намере да се сачувају истинске уметничке праксе. Медији су се доводили и доводиће се у везу са уметношћу, те тако не само да се користе него се и тумаче као
уметнички материјал. Међутим, уколико се уметник/уметница (а тиме и уметност) подређује
медијима уместо да се одређени медиј користи ради стварања целовите и самодовољне естетске форме, онда настаје проблем. У времену доминације медија заборавља се следеће:
„[Све], а то значи и медији, и техника – уосталом као и сви садржаји духовног,
културно-историјског и природног света – могу запосести свет уметности. Метафорички речено, од свих њих тражи се респект придошлога госта у уметничком
врту, са дужним уважавањем Естетског – као домаћина! Као год што су и стилови,
било којега ’духа времена’, естетски равноправни, дакле, и за саму ствар од користи само уколико, као средство и полазиште, омогућавају ствараоцу да произнесе
једну творевину до нивоа уметности, естетског облика!”15
Важно је нагласити и да се свака дилема поводом медија, те везе која се успостављају
између медија и уметности, успешно превазилази уколико се маркира строго естетичка позиција, а према којој естетика као филозофија уметности остаје код свог предмета, односно
уколико се управо оно естетско перципира као кључни фактор у тој форми. Ово надаље
имплицира да све у уметности може да послужи као материјал тј. средство, али не и као
доминанта; средство као такво значајно је уколико омогућава да у стваралачком чину буде
(про)изнесен естетски облик. Уз наведено, не сме се сметнути с ума и да су „прави уметници ретки и особени, да су оригинални и да је суштина сваког уметничког дела слојевитост,
мајсторство, недоступно за већину квазиуметника”, односно да „право уметничко дело
подразумева креативност уметника, мајсторство, надареност, таленат или генијалност”16.
С тим у вези, корисно је подсетити се Канта, који заступа становиште да „лепе уметности се
морају посматрати као уметности генија”17, односно да нема уметности без генијалности,
тј. урођене способности да се производе и изражавају естетске идеје. Уметност као свесна
делатност повезана с несвесном снагом, тек захваљујући њиховом пуном јединству и међусобном прожимању постаје способна да створи оно највише.
Потенцијални одговор на питање у вези са очувањем истинске уметничке праксе у
време свеопште техничко-технолошке медијатизације стварности гласи:
„Једна од стратешких могућности је аутономни уметнички рад који покушава
себе да заснује изван ове доминантне парадигме [...], а при томе не користи ни
15 Petrović, S. (2016) Estetika u doba antiumetnosti, Beograd: Dereta, str. 411.
16 Ristić Stojanović, S. (2014) „Kriza umetnosti i pitanje šta (ni)je umetničko delo?” u: Pajić, D. i Petrović, S. (ur.) Kriza
umetnosti i nove umetničke prakse, Beograd: Estetičko društvo Srbije, str. 487.
17 Kant, I. (1975) Kritika moći suđenja, Beograd: BIGZ, str. 191.

95

АНДРЕА РАТКОВИЋ

’ауратске’ ни (мулти)медијске стваралачке потенцијале (што је данас тешко замисливо, али не и неизводиво), док је други вид деловања тактичке природе, што
практично значи окретање медија против самих медија: нових против старих,
друштвених против масовних, софистицираних према технолошки застарелим
комуникацијским средствима и vice versa.”18
Но, било да се определи да буде медијски форматирана и кодирана језиком савремених технологија и тржишта или да се измести из наведених оквира, за истинску уметност је,
као што је то већ речено, од нарочите важности да себи не дозволи да буде њима подређена.
На овом месту значајно је скренути пажњу и на актуелне неуметничке визуелне презентације које се не могу подвести под оквире (истинске) уметности, а услед чињенице да је
реч о реалијама које би да буду све друго само не са ове стране уметности, уметничког дела,
талента, генија и музеја. „Од епохе модерне и авангарде, па све до постмодерне и наречених
’нових пракси’, искристалисала се антиуметничка идеологија отпора, став негације према
свему до сада виђеном, створеном и опсталом у свету уметности уопште [...]”19 Управо из
тог разлога, један од примарних задатака истинске уметности као естетске уметности која
постоји једино као Дело, а тиме и естетике која је узима за свој предмет, јесте да се дистанцира од чулносних феномена код којих се примат приписује презентацији у виду приказивања, призора, догађања или егзибиционисања и фокусирајући се на Концепт. На основу
реченог, евидентно је да се под чулношћу не подразумева нужно и естетска чулност, те да је
естетска уметност само она која уважава карактер естетског артефакта као Дела.
Значајно је имати у виду и да сваки покушај банализације уметности за свој исход
има контаминацију духовног простора савременог човека, али да, упркос томе, наведени
покушаји искрено теже ка томе да се повежу са истинском уметношћу, док, супротно томе,
нихилисти „нових уметничких пракси” желе нешто посве друго. „Уставши против Естетске
бастиље, тј. против свега ’естетског’ и ’уметничког’, чине то како би ускочили на њено место, нудећи, наводно, нешто ’радикално ново’! Парадокс је у томе што су Новоме наденули
исто име за које су крварили – или баш зато – а то је ’Уметност’!”20
Ипак, поменута „медијатизација” уметности свакако да не представља једини изазов
с којим се суочавају савремене уметничке праксе и стога би било посве непримерено уколико би се медијски утицаји и интервенције маркирали као главни кривци за истискивање
оног истински уметничког из сфере уметности. Наиме, на основу претходно реченог, јасно
је да проблем није у медијима по себи, већ у њиховој неадекватној употреби (а неретко и
злоупотреби) у сврху извођења конкретних уметничких пракси. На маркирани проблем
надовезује се и претходно поменута комерцијализација уметности ради њеног подређивања захтевима тржишта. Све присутније образовање уметности спроведено спрам комерцијалних интереса истовремено прати и комерцијализовано образовање у уметности, а из
чега произилази читав низ негативних консеквенци у сферама уметности, образовања и,
коначно, друштва у целини.
18 Vuksanović, D. (2010) Estetika, kultura i savremena umetnička praksa, str. 308.
19 Petrović, S. (2016) Estetika u doba antiumetnosti, str. 424.
20 Исто, стр. 14.
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Нове концепције образовања у уметности у све већој мери се (руко)воде актуелним
тржишним потребама, те имајући исте у виду настоје да уметност, уметничка дела и уметнике/уметнице учине што комерцијалнијим. На тај начин уметност се деградира, уметничка дела све више бивају ускраћена за оно истински уметничко, а „величина” уметника/
уметнице се доводи у директну везу с профитом који остварује. Међутим, нове концепције образовања у уметности воде се и захтевима тржишта, од којег значајније материјалне бенефите не остварују уметници/уметнице већ конкретне интересне групације. Тако,
примера ради, високообразовне институције уводе одређене смерове и различите нивое
образовања у области уметности, те издају нимало занемарљив број диплома уметницима/
уметницама упитних компетенција и потенцијала, а све зарад свог што успешнијег пословања. Снижавање квалитета понуђених образовних планова и програма у сфери уметности, те стављање акцента на успешно пословно деловање које прати високо позиционирање
на тржишту, за исход имају низ негативних консеквенци како по саму уметност тако и по
образовање у уметности.
Супротно Хегелу који заступа став да уметност не може да задовољи највише потребе духа, те да у погледу своје највише намене јесте и остаје нешто што припада прошлости, у оквиру овог текста настоји се скренути пажња на то да уметност, суочавајући се
с хаосом света у циљу налажења и примене адекватног плана на исти, може да послужи и
као један од значајнијих агенаса промене. Но, будући да уметност сама по себи није свемогућа, потребно је да здружено делује с науком и филозофијом како би се хаос превазишао.
Уметност је једна од форми спознаје истине, те самим тим образовање саме уметности, као
и образовање које се спроводи у сфери уметности не сме да буде скрајнуто на маргине, те
препуштено интeресним групацијама. Уметност није пуки инструмент који се употребљава
ради испуњења захтева тржишта, те остварења што већег профита.
Бавећи се феноменом (не)свесне естетике инхерентне свакој честици материје, Кајоа
[R. Caillois] наглашава да је човекова естетика само једна међу њеним многобројним манифестацијама, те као таква често изопачена нашом претераном свешћу о њој.21 Овоме свакако ваља додати и да претерана свест о оном естетском није нити једини нити кључни проблем. Наиме, сама искривљена свест може да произведе низ проблемских ситуација услед
којих естетско измиче адекватном разумевању. Стога, акценат треба да стоји на заснивању
оне врсте свести из које произилази адекватно разумевање естетског, односно оно разумевање на основу којег је даље могуће издвајање естетског као естетички релевантног, те које
као такво може да се узме за предмет естетичких промишљања. На основу реченог, може
се закључити да управо естетика има важну улогу не само у разумевању тенденција које
се тичу образовања саме уметности, већ је од нарочите користи и за осмишљавање ваљаних концепција образовања у уметности. Дакле, с обзиром на завидне потенцијале, битна
улога у образовању уметника/уметница и теоретичара/теоретичарки уметности треба да
припада управо естетици, а услед чега завређује да буде обавезан предмет на високообразовним институцијама, односно акредитованим студијским програмима за оне профиле
21 Према: Кајоа, Р. (2017) Естетички речник, Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана
Стојановића.
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који имају директне везе с деловањем у сфери уметности. Такође, естетика у значајној мери
може да буде од користи и као део обавезног формалног образовања и то на начин да буде
интегрисана у већ постојеће предмете, а ради „уметничког описмењавања” реципијената/
рецепијенткиња уметничких дела.
Када је реч о изазовима с којима се суочава (савремена) естетичка теорија, потребно
је издвојити оне које су кључне. Предмет естетике не треба да буде: испитивање творачког субјекта, који ствара уметничко дело, утврђивање историјских услова који се односе
на стилистику одређеног уметничког дела, као ни његова тематска мотивација, будући да
наведени аспекти не припадају предметној равни естетичких промишљања. Естетика, дакле, у свом фокусу не треба да има проблеме који стоје у вези са аутором/ауторком дела,
временом и простором настанка дела, али и са стилом којем уметничка творевина припада.
Оптималан задатак естетике представља њено усредсређење на суштинско тј. онтолошко
питање, а то је: „Да ли уметничко дело које је ту пред нама, дато као предмет, уопште припада класи умотворина које слове као ’уметничке’?”22 С тим у вези, задатак естетике је да
промишља питање услова које треба да задовољи конкретан артефакт како би, узет као такав, био проглашен за уметнички и уврштен у класу творевина које примарно задовољавају
естетски интерес. Фокусирајући се на оно естетско тј. уметничко у уметности, те разумевајући га као нераздвојно јединство уметник/уметница-Дело-реципијент/рецепијенткиња,
естетика приступа Делу као епицентру, у којем се поменуто тројство сустиче. Естетички
интерес може да задовољи искључиво Дело и то оно које је објективирано; овоме ваља додати и да за естетику Дело представља полазиште, док су уметник/уметница и реципијент/
рецепијенткиња само услови могућности Дела.
Битно је имати у виду да естетика, фокусирана на сагледавање уметничког феномена у његовој целовитости, а поглавито на оно естетско тј. уметничко у уметности, ипак
није свемогућа када је у питању истинско продирање до самог темеља уметничког, односно до саме основе естетског. На основу реченог евидентно је да ауторитет естетике није
апсолутан, те да поверење у њене домашаје не треба да буде безусловно. Дакле, када је реч
о естетици, њени потенцијали су вишеструки и изузетно значајни, али сваки покушај апсолутизације њеног ауторитета не иде у прилог нити њој нити онима који се њоме служе.
Поред тога што се показује као вишеструко корисна за критичко разумевање савремених
тенденција образовања уметности саме, а потом и за образовање уметника/уметница, реципијената/рецепијенткиња и теоретичара/теоретичарки уметности, естетика је значајна и
за деконтаминацију хоризонта унутар којег треба да се успостави слободно кретање уметника/уметница, уметности и стваралачких иницијатива.
Надаље, важно је истаћи и да се сваки покушај да се естетика (али и било која друга
научна диспциплина) сведе на пуки инструмент за промоцију уметности и то у циљу што
успешније афирмације спрам тржишних захтева осмишљених концепција образовања у
уметности сматра нарочито проблематичним. Другим речима, етаблиране научне дисциплине попут естетике не би смеле бити злоупотребљене ради популаризације конкретних професија у области уметности, остваривања што веће профитабилности одређених
22 Petrović, S. (2010) Za autonomiju umetnosti, Beograd: Službeni glasnik, str. 352.
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смерова образовања у уметности, те подстицања подређивања уметности и уметничких
пракси тржишним интересима.
Уколико су три велике форме мишљења уметност, наука и филозофија, те уколико
их све три карактерише настојање да се у континуитету суочавају с хаосом света, а у циљу
изналажења и примене конкретног плана на тај исти хаос, онда би естетика, тј. филозофија
уметности, могла да у извесном смислу послужи као повезница наведених форми мишљења. Наиме, имајући у виду специфичности издвојених форми мишљења, естетика на себе
може преузети задатак остваривања богатог сплета кооперације научно, уметнички и филозофски докучених планова, али имајући у виду да се три мишљења „укрштају, преплићу,
али без синтезе и без поистовећивања”23.
Дакле, као што је у тексту на више места предочено, појам уметности веома је тешко
одредити. Уметност је „у исти мах саздана и од мисаоног момента, али и од ирационално-имагинативних оспољења”, а што заправо значи да у њој „суделују и духовне, односно
умне, али и чулно-афективне потенције човека”24. Зато што је тако саздана, тешко ју је редуковати на логички дискурс за потребе чисто теоријске свести.
„Будући да је уметничко дело створено из Духа човека, али и од крхотина предметног света, оно се Целином својом отвара тек интегралној природи човека –
реципијента, а не тек његовој теоријској, рефлексивној свести, која би да естетску
творевину сузи и тако је фалсификује, чиме, природно, промашује.”25
Другим речима, сваки покушај да се Биће уметности објективизује, тј. сведе на појмове, показује се као крајње проблематичан, те стога естетика треба да буде више него
дорасла како наслеђеним тако и надолазећим изазовима који се пред њу постављају. При
томе, посебан подухват представља успешно савладавање изазова који се тичу саме уметности, али и сфере образовања у уметности.
Стога, као што је једно од битних својстава уметности неухватљивост, па је услед тог
својства не можемо подвести под оквире једне, универзално важеће, дефиниције, тако је и
неосновано инсистирати на изналажењу једне (и још по могућности идеалне) концепције
образовања (у) уметности. Токови уметности су слободни, те како ће се она у будућности
развијати може се само наслућивати, али се не може унапред строго одреди и даље усмеравати. Концепције образовања како уметности тако и образовања у уметности зависе од
мноштва актуелних (не)приликa, те их ваља критички сагледати и наћи механизме како да
на најбољи могући начин буду употребљени у корист, а не против уметности саме. У томе,
естетици треба да буде поверена посебна улога, али без прецењивања њених компетенција.
Естетика као филозофија уметности, суочавајући се са актуелним хаосом света уметности,
свакако да може допринети и излажењу на крај с хаосом света уопште, али да би у томе била
што продуктивнија потребно је да се најпре конфронтира с покушајима деградације саме
уметности, а самим тим и образовања у уметности.
23 Делез, Ж. и Гатари, Ф. (1995) Шта је филозофија?, стр. 253.
24 Petrović, S. (2010) Za autonomiju umetnosti, str. 321–322.
25 Исто.
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AESTHETICS AND ITS IMPORTANCE FOR EDUCATION IN ART
Abstract

The author of this paper seeks to draw public attention to the position and importance of aesthetics
for education in art. Therefore, this paper will present some critical deliberations about the significance of modern education in art, aiming at finding potential answers to the following question:
What are the new conceptions of education in art? Within the framework of philosophy of art and
bearing in mind some of the leading (pre)aesthetic conceptions of art, the abovementioned question
will be broken down into its key aspects in order to emphasize its complexity, and also the inability
to provide a final and universally applicable answer. In that regard, special attention will be paid to
deliberations about contemporary tendencies regarding education in art, in order to highlight possible challenges and potentials regarding the artist, the recipient of a work of art, and, finally, the art
theorist. These tendencies will be analysed with regard to insights into current cultural and artistic
practice, as well as the social phenomena (in)directly affecting them.
Key words: aesthetics, art, education, new conceptions, criticism
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ИСТРАЖИВАЊE ПУБЛИКЕ У ЈАВНИМ
БИБЛИОТЕКАМА
СТУДИЈА СЛУЧАЈА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ
Сажетак: У раду се указује на промене у навикама и потребама библиотечке публике, односно промене у приступу библиотечким услугама, у околностима измењених комуникацијских
модела, насталим услед коришћења информационо-комуникационе технологије, и даје модел
методолошки заснованог праћења пословања библиотеке. Истраживање публике приказано
је у контексту стратешког планирања у библиотекама, а предложене су и терминолошке
категорије које би могле послужити као полазна основа за даља истраживања. Студија случаја Градске библиотеке у Новом Саду износи категоризацију њене публике, уз посебан осврт
на младе, као стратешки релевантну циљну групу. Такође се показује како модел новосадске
библиотеке може да се примени и другим у јавним библиотекама. У том контексту, донећемо пример модела испитивања корисничког искуства (UX-a) и његовог крајњег резултата
– дизајниране библиотечке услуге. У раду се указује и на важност учешћа публике у креирању
садржаја које библиотека нуди и истиче партиципативност као демократски принцип који
библиотеку позиционира на место од интереса савременог грађанина.
Кључне речи: стратешко планирање, истраживање публике, корисници, партиципативност, корисничко искуство (UX), Градска библиотека у Новом Саду

Ј

Увод

авне библиотеке су установе културе које обављају библиотечко-информациону
делатност, као делатност од општег интереса, с примарним задатком обезбеђења
слободног приступа информацијама, знањима и идејама, односно пружања адекватне
библиотечке услуге.1 Делатност библиотека високо је стандардизована и дефинисана
низом закона и подзаконских аката, усаглашених с међународном регулативом.2

1 Према: Република Србија (2011) Закон о библиотечко-информационој делатности, Службени гласник РС
бр. 52/11, чл. 2. Министарство културе и информисања Републике Србије, 27. 3. 2021, https://www.kultura.
gov.rs/tekst/43/zakoni-i-uredbe.php/.
2 Видети документе на веб-сајту Министарства културе и информисања Републике Србије, 27. 3. 2021, https://
www.kultura.gov.rs/tekst/43/zakoni-i-uredbe.php/ и https://www.kultura.gov.rs/tekst/4052/pravilnicidirektive-i-resenja.php/.
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У центру интересовања сваке библиотеке је корисник и потпуно је основана изјава:
„Задовољан корисник је најбољи показатељ квалитета колекције и услуга сваке библиотеке.”3
Задовољство или незадовољство корисника може бити очигледно, у непосредном контакту
с библиотекаром, међутим, када он приступа библиотечким услугама које су мање персонализоване, попут претраге електронског каталога на даљину, да ли библиотекари добијају
икакву информацију о томе. Како утврђујемо шта он од библиотеке очекује и на који начин
се може измерити његово задовољство?
Традиционално библиотекарство, које се у другој половини 20. века развило у комплексан систем, подразумевало је искључиво посетиоца, корисника који лично долази у
библиотеку, по одговарајућу библиотечку грађу или у посету одређеном културном програму. Термин корисник тада је имао најширу примену, а остао је обухватан до најновијих
времена, те се већина библиотекара слаже да је и данас најподеснији.4 У последњих неколико
деценија, услед развоја информационо-комуникационих технологија, појаве нових медија и
дигиталних садржаја, дошло је до промена у потребама друштва и, следствено томе, до промена и у библиотекама. Појам публика, својствен мас-медијима, извођачким уметностима и
институцијама културе, пронашао је свој пут и до ових установа, које су од најстаријих времена своју делатност базирале на прикупљању, баштињењу и давању на коришћење знања
и информација, дакле, на услугама. Из истраживања Тамаре Вученовић видљиво је да библиотекари овај појам тумаче на више начина, дајући му различите конотације, од пасивности до проактивности, али се углавном слажу да „није пресудно како библиотечку публику
именујемо, већ какав однос са њом градимо”.5 Евидентно је да библиотекари „имају дубоко
разумевање промена кроз које пролазе односи између институције и корисника, промена
корисничких потреба и навика, да су свесни значаја и улоге коју библиотека треба да има за
локалну заједницу у информационом друштву”.6
Пишући о библиотеци у 21. веку, Питер Брофи (Peter Brophy) износи каталог термина: муштерије, клијенти, патрони, читаоци и чланови, дајући објашњење за сваки, и
закључује да ниједан није истовремено и најприкладнији, а сâм се у књизи опредељује за
термин корисник7. Позивајући се на ауторе Пинфилда и Хемсона (Pinfield & Hampson)8, разграничава „’активности засноване на трансакцији’, као што је позајмица или истраживање”,
називајући их услугама потрошачима, и „активности као што су подучавање информационим вештинама […]”, које назива партнерским односом9, у домену културних и едукативних
3 Билбија, Б. (2004) Основи библиотекарства, Бања Лука: Глас српски, стр. 123.
4 У емпиријском истраживању, спроведеном у оквиру серије наменских интервјуа, библиотекари Србије изјашњавали су се о прикладности термина. У: Вученовић, Т. (2016) Библиотека као носилац партиципативних
пракси у култури у контексту информационог друштва, докторска дисертација, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд, 22. 12. 2019; http://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7592/, стр. 198–203.
5 Исто, стр. 199.
6 Исто, стр. 203.
7 Енг: user, customer, in: Brophy, P. (2001) The Library in the Twenty-first Century: new services for the information age,
London: Library Association Publishing.
8 Према: Pinfield, S. and Hampson, A. ’Partnership and customer service in the hybrid library’, in: The New Review of
Information and Library Research, 5 (1999), рp. 107–109; Brofi, P. (2005) Biblioteka u dvadeset prvom veku: nove usluge
za informaciono doba, Beograd: Clio, str. 124.
9 Brophy, P. нав. дело, стр. 125.
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програма које спроводи библиотека. Када се ове две групе активности примене на њихове
актере, добијамо кориснике у традиционалном смислу (без обзира на техничко-технолошку
природу трансакције) и посетиоце књижевних и едукативних програма (књижевних вечери,
изложби, трибина, филмских пројекција, информатичких и других семинара, креативних
ликовних и литерарних радионица и сличних активности).
Савремени концепт библиотеке без зидова10, као продукт експанзије информационо-комуникационих технологија, издиференцирао је и избацио у први план групу корисника који библиотеку, односно њен виртуални облик, посећују путем интернета, те се, у
том смислу, нужно намеће и подела на кориснике који су физички присутни и оне „присутне у одсуству”, односно онлајн-кориснике.
С обзиром на овакву промену места и улоге библиотеке у савременом друштву, као
и на, с друге стране, „бројна организациона, персонална и финансијска ограничења, као
и одређене технолошке препреке за имплементацију ИКТ у библиотекама и реализацију
партиципативних пракси у култури”,11 наметнуло се питање на који начин ћемо проблему
приступити, коју методологију користити и које параметре у свакодневном пословању пратити, како бисмо добили валидне и релевантне податке. Пре свега, потребно је преиспитати досадашња теоријска и практична достигнућа.
Предмет истраживања у овом раду је формулисање предлога методолошки заснованог праћења промена у навикама и потребама публике, односно промена у приступу библиотечким услугама, у околностима измењених комуникацијских модела, насталим услед
коришћења информационо-комуникационе технологије.
Циљ нам је да истраживање публике прикажемо у контексту стратешког планирања
у библиотекама, и да укажемо на терминолошке категорије које би могле послужити као
полазна основа за даља истраживања. Методом анализе студије случаја Градске библиотеке у Новом Саду донећемо категоризацију њене публике, уз посебан осврт на младе, као
стратешки релевантну циљну групу. Покушаћемо одговорити на питање може ли се модел
новосадске библиотеке применити као стратешки засновано истраживање публике у јавним библиотекама. У том контексту, донећемо пример модела испитивања корисничког
искуства (UX-a) и његовог крајњег резултата – дизајниране библиотечке услуге.

Истраживање публике – случај Градске библиотеке у Новом Саду
Градска библиотека у Новом Саду је друга по величини јавна библиотека у Србији. Матична је за Јужнобачки округ, те пројектује, прати и ради на унапређењу библиотечко-информационе делатности у мрежи од 250 библиотека и библиотечких јединица. У оквиру мреже
од 28 градских и приградских огранака и одељења, у Библиотеку се годишње учлани преко
26.000 корисника. Осим основних библиотечких функција, врши и улогу својеврсног културног центра, уз обиље разноврсних културних програма. Организатор је више манифестација: Летњег дечјег маскенбала и Стручно-научног скупа „Дани библиотека и библиотекара”, на Новосадском сајму, и реализатор је Меморијала „Стеван Пешић”, на којем се
10 Дарнтон, Р. „Библиотека без зидова”, Центар за дигиталне хуманистичке науке, 24. 12. 2019, http://www.
humanistika.org/?p=457.
11 Исто.
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25 година додељује и истоимена књижевна награда. Има развијену издавачку делатност и
реализује бројне пројектне активности.12
Оснивач Библиотеке је Скупштина Града Новог Сада, а своје једногодишње извештаје о раду Библиотека подноси надлежној градској управи.13 Годишњи извештај садржи
свој уводни део, у којем се даје наративни преглед најважнијих пословних и програмских
садржаја и сумираних резултата, затим програмски део, у којем се извештава о раду појединачних служби, одељења и огранака, и део с прилозима, где се даје табеларни преглед стања књижног фонда, набављене грађе, учлањених корисника по категоријама14, прочитаних
књига и одржаних манифестација15, уз број посетилаца по категорији на годишњем нивоу.
Овакво праћење успешности пословања садржи најосновније показатеље, уско повезане само с традиционалним сегментом библиотечког пословања. Интернет пословање
Библиотеке дато је у кратким цртама, сумарно, у уводном тексту.16
Годишњи извештај не садржи вишегодишњу системску анализу ни по једном од
параметара, на основу које би се дали извући одређени закључци и пројектовати будући
пословни потези. Библиотека нема маркетиншку службу нити службу плана и анализе.17
Документи на основу којих је могуће планирати развој јесу два значајна градска развојна
документа: Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада од 2016. до 2020. године и Стратегија културног развоја Града Новог Сада за период 2016–202618, али се при изради програма рада за наредну годину доследно пројектује једногодишњи период.19
Када је Град Нови Сад освојио титулу Европске престонице културе за 2021. годину20,
започет је низ активности на оснаживању институција културе и запослених у њима. Од
октобра 2018. до јануара 2019. године, под покровитељством Фондације „Нови Сад 2021”,
носиоца активности на пројекту Европска престоница културе, реализован је програм
Пројекат 33 – стратешко планирање у установама културе.21 Предавачи и координатори
12 Извори: Којић, Д. (2015) Градска библиотека у Новом Саду: водич кроз Библиотеку, ур. Којић, Д., Нови Сад:
Градска библиотека у Новом Саду, стр. 3; Градска библиотека у Новом Саду. Извештај о раду и пословању
Градске библиотеке у Новом Саду (за године 2018–2020, архивска документа).
13 Управа за културу Града Новог Сада
14 деца до 14 година, ученици средњих школа, студенти, запослени, пензионери и остали
15 књижевни сусрети, изложбе, предавања, рад са групом и остало
16 Број посета интернет странице (47.069) и јединствених посета Фејсбук странице (29.684), с бројем њених
пратилаца (6.366) и бројем оних који су означили да им се страница свиђа (6.388). Градска библиотека у Новом
Саду (март 2020) Извештај о раду и пословању Градске библиотеке у Новом Саду за 2019. годину (архивски
документ), стр. 3.
17 Видети: Органиграм ГБНС, у: Градска библиотека у Новом Саду (2019) Стратегија развоја Градске библиотеке у
Новом Саду (2020–2024), Грујић, Б. и Јокановић, А. (архивски документ), стр. 63.
18 Град Нови Сад (2015) Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада од 2016. до 2020. године, у: Службени
лист Града Новог Сада бр. 64/15, и Град Нови Сад (2016) Стратегија културног развоја Града Новог Сада за
период 2016–2026, у: Службени лист Града Новог Сада бр. 53/16.
19 Изузетке представљају два четворогодишња пројекта, уврштена у Стратегију одрживог развоја Града Новог
Сада: „Центар дигиталне грађе и креативног стваралаштва младих” и „Дунавска библиотека”, Град Нови Сад
(2015) Стратегија одрживог развоја, стр. 33.
20 Anonim, (13. X 2016) Novi Sad – Evropska prestonica kulture za 2021, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji,
27. 3. 2021; http://europa.rs/novi-sad-evropska-prestonica-kulture-za-2021/
21 Све активности на овом пројекту видљиве су на: https://projekat33.wordpress.com/
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били су др Вишња Кисић и др Горан Томка, са Унеско катедре за културну политику и менаџмент Универзитета уметности у Београду, који су претходно били укључени и у процес
израде градских стратешких докумената. Поред њих, предавања и практичне вежбе одржали су и стручњаци за стратешко планирање из: Шведске, Бугарске, Француске и Србије.
Циљ је био да се, током девет вишечасовних семинара, запослени у култури оспособе за
самостално израђивање стратешких планова развоја.
„Пројекат је јединствен у региону и то на више начина.22 У њему су учествовале све
установе културе којима је Град Нови Сад оснивач, а поред њих и установе културе с покрајинског нивоа. Процес је спроведен уз подршку Управе за културу Града Новог Сада и
Покрајинског секретаријата за културу АП Војводине, што по свеобухватности надилази
сва досадашња искуства из области менаџмента у култури не само у Србији него и у ширем
региону. Друга значајна одлика Пројекта 33 је у томе што су запослени у култури, уместо да
добију готова експертска решења у процесу израде стратегије своје установе, овај документ
сачињавали сами, уз учешће колектива и менторску подршку. Осим самог документа као
исхода, важан резултат јесу и новостворене међуинституционалне везе, настале у процесу
едукације и каснијих консултација.”23
Градска библиотека у Новом Саду једина је библиотека у Србији која је израдила и
чији је управни одбор усвојио петогодишњи стратешки документ. Потврду за ову тврдњу
нашли смо кроз истраживање, које смо спровели у новембру 2019. године, у 26 матичних,
две националне и четири универзитетске библиотеке. Њима смо путем имејла поставили
питања имају ли овакав документ, ако немају планирају ли да га израде, односно да ли су
с овим процесом већ почели.24 У потрази за стратешким документима, проучили смо све
доступне веб-странице поменутих библиотека.25
Процес израде стратешког плана Градске библиотеке у Новом Саду текао је етапно: прво је требало извршити анализу постојећег стања, што је подразумевало опсежно
и интердисциплинарно истраживање, спроведено од фебруара до маја 2019. године. „На
основу резултата анкетирања публике, података добијених од запослених у Библиотеци,
као и два теста из психологије рада, израђено је девет анализа и више пратећих дијаграма
и графикона (ПЕСТ анализа, анализа културног поља, анализа животног циклуса, анализа
организације и комуникације у установи, анализа ресурса Библиотеке, финансијска анализа, анализа сарадње, анализа публике и анализа репутације и имиџа установе). Ове анализе

22 Томка, Г. (18. Х 2019) Завршна конференција Пројекта 33, 23. 11. 2019, https://projekat33.wordpress.
com/2019/10/18/zavrsna-konferencija-projekta-33/
23 Радио-емисија „Спектар” – магазин за културу Радио Новог Сада, звучни алманах о догађајима и људима
који креирају савремену културну сцену, на Радију Нови Сад, емитована 18. октобра 2019 (1:07:52 – 1:34:00).
ЈМУ Радио-телевизија Војводине, 23. 11. 2019, http://media.rtv.rs/sr_lat/spektar-rns1/50755/ . Преузето из:
Грујић, Б. (2020) „Културна политика и стратешко планирање у библиотекама”, Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства, година XIX, број 36, Панчево: Градска библиотека, стр. 109, doi:
10.19090/cit.2020.36.103-114.
24 Pitanje u vezi sa strategijom razvoja biblioteke – 23. 11. 2019, https://mail.google.com/mail/u/1/#search/%D0%B0%
D0%B4%D0%B0%D0%BC/QgrcJHsBscCnxgrPvjHZkqJTsFQnJNSWRtl.
25 Више о овом истраживању: Грујић, Б. нав. дело, стр. 107–108.

105

БОЈАНА ГРУЈИЋ

послужиле су као основа за обухватну, SWOT анализу, у оквиру које су шематски приказане снаге и слабости Библиотеке, као и могућности и претње из окружења.”26

Анализа публике у оквиру Стратегије развоја Градске библиотеке
у Новом Саду (2020–2024)
Анализа публике у Стратегији налази се на странама 35–41 архивског документа.27
Њоме је обухваћен десетогодишњи период, а податке су дали сви стручни радници,
предлажући сегментацију по више критеријума, па и поделу по категоријама укрштањем.
Питање за размишљање било је: Ко је наша публика? Коме се и како обраћамо?
Један од критеријума био је подела према заинтересованости публике за садржаје
које нудимо, па се тако издвојила стална публика – они којима бисмо највише недостајали
када бисмо престали да постојимо; повремена публика – они који радо долазе, али ипак не
превише често; потенцијална (заинтересована) публика – они којима се долазак у библиотеку чини као добра идеја, али ипак то, из различитих разлога, не раде и недоступна публика – они који не желе или из другог разлога не могу да буду део наше публике.28
Стални посетиоци Библиотеке су у највећем броју просветни радници и ученици;
студенти; пензионери; књижевници; новинари; истраживачи; полазници курсева страних
језика; библиотекари; корисници фонда Читаонице или сопствене литературе у оквиру
Читаонице; читаоци дневне штампе; посетиоци програма (књижевних вечери, предавања, трибина, концерата и изложби), 69.000 посетилаца интернет странице и 54.200 Фејсбук
странице, од којих је преко 6.000 њених редовних пратилаца (онлајн-корисници).
Повремени корисници Библиотеке углавном су циљне групе и корисници обухваћени разним пројектима и програмима. Међу њима има највише средњошколаца, заинтересованих за програме неформалног образовања (завичајне радионице, школа гитаре,
стрипа, курс програмирања), студената и младих незапослених особа, заинтересованих
за волонтирање и рад с маргинализованим друштвеним групама (радионице с децом из
Дневног боравка и Сигурне женске куће Центра за социјални рад и децом и младима из
Удружења за помоћ МНРО Новог Сада, достава књига на кућну адресу); деца и млади смештени на лечење у Клиничком центру Војводине (радионице); љубитељи спорта (програми
на Штранду, новосадској плажи, у летњем периоду). У повремене кориснике убрајамо и оне
који долазе по литературу за завршне испите у средњој школи, на факултету и вишим нивоима образовања, као и странци привремено настањени у нашем граду. За заинтересоване
за волонтирање у Библиотеци осмишљава се волонтерски програм и расписује конкурс, у
складу с потребама одређеног пројекта или активности и Закона о волонтирању.
26 Исто, стр. 110.
27 На веб-сајту Библиотеке видљив је документ Стратегије на српском и енглеском језику. Градска библиотека у
Новом Саду (2019) Стратегија развоја Градске библиотеке у Новом Саду (2020–2024), Грујић, Б. и Јокановић,
А. 9. 12. 2019, http://www.gbns.rs/images/dokumenti/STRATEGIJA_RAZVOJA_2020-2024.pdf и https://www.gbns.
rs/images/dokumenti/STRATEGIC_PLAN_2020-2024.pdf, док је обимнија документација, с претходним анализама и прилозима, похрањена у архиви Библиотеке. Умножени документ дистрибуиран је Оснивачу и одељењима и огранцима Библиотеке. Овде доносимо скраћени вид анализе, са свим релевантним закључцима.
28 Публику је такође могуће пратити прегледањем годишњих извештаја.
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Потенцијална библиотечка публика су: млади заинтересовани за креирање различитих програма и учешће у њима; корисници електронске грађе и дигиталних репозиторијума;
припадници институција културе из градова Дунавског слива; грађани заинтересовани за
похађање нових језичких курсева (мађарског, норвешког, италијанског и шпанског језика).
Недоступна публика засад су корисници е-књиге, јер овакав формат позајмице библиотеке у Србији нису системски укључиле у своје пословање. Недоступна публика још
су особе које саме купују књиге и слепе и слабовиде особе, иако Библиотека поседује електронску лупу, намењену управо овој популацији. Разлог за њено слабо коришћење могао
би се крити у недовољном промовисању услуге, као и у навикнутости слабовидих особа на
коришћење фондова Савеза слепих Војводине.
Друга врста груписања односила се на карактеристике посматране групе, па смо тако
публику сегментирали на најразличитије начине: према укусу, начину учења и примања
информација, животном стилу, животном стандарду, професији и сл. Свака од ових група
има своје представнике, па нпр. у групи представника одређеног животног стила имамо:
љубитеље спорта, природе, јоге, урбане типове, припаднике ретро правца, народњаке, рокере, јапије. Према начину интеракције публике са садржајем имамо: посматраче, активне
учеснике, питаче, читаче, критичаре, играче, љубитеље употребе технолошких достигнућа.
Овде је потребно пажњу обратити на питање како се обраћамо публици.
Најобухватнија подела, која је издвојена у току прикупљања података, и која се наметнула као најрелевантнија када је реч о начину обраћања публици, јесте подела на кориснике фондова и услуга (у оквиру основне делатности), публику у ужем смислу – посетиоце библиотечких активности и програма, и „удаљене” – онлајн-кориснике, тј. посетиоце
веб-сајта, Фејсбук странице, електронског каталога, дигиталне библиотеке и других појавних облика Библиотеке на интернету. Примећено је да се ове категорије у великом броју
случајева међусобно преплићу.

Корисници фондова и услуга
Број учлањених корисника на годишњем нивоу још увек је најважнији параметар процене успешности пословања библиотеке, с обзиром на то да је библиотечким стандардима
прецизирано колико грађана у односу на величину друштвене заједнице треба да користи
библиотечке фондове и услуге.29 Ова група обухвата кориснике неколико категорија уписа: децу до 14 година (основце), средњошколце, студенте, запослене, пензионере и остале,
о којима се води ажурна статистика.30 Свака од поменутих категорија захтева другачији
приступ и различите садржаје, али је у оквиру традиционалног начина пословања за њих
заједничка потреба за литературом и валидном информацијом, било да пишу радове, трагају за запослењем, листају штампу или читају књиге.31 Комуникација с њима одвија се на
29 Министарство културе и информисања Републике Србије (2013) Правилник о националним стандардима за
обављање библиотечко-информационе делатности, Службени гласник РС, број 39/13, 24. 12. 2019, http://www.
kultura.gov.rs/ cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/pravilnik-o-nacionalnim-standardima-za-obavljanje-bibliotecko-informacione-delatnosti.
30 Сваки огранак и одељење предаје своје месечне извештаје надлежној стручној служби.
31 Према месечним извештајима, наведене корисничке активности најчешћи су облици корисничких потреба.
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Пример сегментације публике у Библиотечком огранку „Аница Савић Ребац” у Новом Саду;
илустрација се налази у електронској архиви Одељења за унапређење, развој и надзор библиотечке
делатности Градске библиотеке у Новом Саду.
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дневној бази, у виду размене упита и одговарајућег резултата. Када се посвети кориснику,
библиотекар добија повратну информацију о његовом профилу: читалачком укусу, пољима интересовања, жељама и потребама. Библиотекари који раде с корисницима фондова и
услуга, посебно у јавним библиотекама, из прве руке, непосредно, добијају евалуацију свога
рада и, истовремено, стичу увид у корисничке потребе.32

Публика у ужем смислу
Као што смо напоменули, културни програми и сарадња с друштвеном средином спадају у
најосновније активности сваке јавне библиотеке, те би се за овај део њеног пословања такође могло рећи да је традиционалан. Међутим, као и други сегменти рада библиотеке, подложан је промени и претрпео је модификације. Од првобитних читалишта, која су настајала
у сврху одбране националног идентитета, преко модерних библиотека које су деловале у
циљу послератног општенародног просвећивања, библиотеке су се развиле у својеврсне
културне центре, организујући разноврсне програме, за исто тако разноврсну публику.33
Сврха ових програма је, пре свега, промоција културе и културних садржаја, едукација, а
потом и привлачење потенцијалних корисника.
Библиотеке воде статистику броја посетилаца програма, која јој је основно средство
евалуације. Свако одељење библиотеке, у складу с циљном групом коју покрива, организује
онакве програме за које процени да ће бити интересантни њиховим корисницима. „Јавна
библиотека треба да узима у обзир питања о којима се расправља у заједници и да обезбеди
информације за компетентне јавне дебате.”34 На овом плану често се успоставља сарадња
с другом установом културе, науке, образовања, здравства или удружењем грађана, чији
припадници учествују у реализацији програма или као публика. Организују се разне трибине и дебате на теме из области културе и друштвеног живота, те тако имамо трибине о
положају младих са инвалидитетом и других маргинализованих група, разговоре с родитељима о успешним моделима васпитања деце, едукативне програме коришћења електронских извора и слично.35
32 Директна комуникација, у оквиру које корисник јасно изрази своје жеље, примедбе, потребе и коментаре,
као вид неструктурисаног интервјуа на случајном узорку, библиотекару је добра подлога за извлачење закључака за унапређење рада. Ова техника испитивања квалитета услуга у библиотекама често се допуњује
техником упитника.
33 Видети: Стаматовић, Д. (2011) Читалишта у Србији у XIX веку, Панчево: Градска библиотека, и Стокић
Симончић, Г. и Вучковић, Ж. (2012) „Основни правци развоја библиотекарства у Србији 1945–1990”, у: Библиотеке и идентитет: пролегомена за историју модерног српског библиотекарства, Панчево: Градска библиотека; Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду.
34 Међународна федерација библиотечких удружења и институција. (2005) IFLA/UNESCO смернице за развој
јавних библиотека, Радна група (Филип Џил), Београд: Народна библиотека Србије; Библиотека града Београда, стр. 13.
35 Поменуте активности у Библиотеци реализоване су у више наврата, самостално или у оквиру пројеката
друштвене одговорности. Пример је трибина „По мојој мери”, одржана у марту 2012, на којој су учествовали
стручњаци из Центра „Живети усправно” и Ресурсног центра за особе са ивалидитетом. Видети: Грујић, Б. и
Калајџија, Ј. (2014) Под кровом књиге: друштвена одговорност у оквиру пословања јавних библиотека, Нови
Сад: Градска библиотека у Новом Саду, стр. 41.
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Онлајн-корисници
Крајем 20. и почетком 21. века у библиотечкој јавности дебатовало се о судбини библиотека
у новом информационом добу. Промене које су биле уочљиве очитовале су се, с једне стране, у демократским друштвеним процесима, а с друге у брзом развоју информационо-комуникационих технологија.36
Према Тамари Вученовић основна карактеристика дигиталног културолошког модела јесте партиципативност,37 јер омогућава учешће корисника у креирању, допуњавању
и дељењу садржаја, што је одлична подлога за креативнији и динамичнији однос између
корисника и библиотека. Поред тога, „мултимедијски информациони ток, интерактивност
и демократичност кључне су карактеристике web-a, које му у односу на традиционалне медије масовних комуникација осигуравају престиж.”38
Виртуелни облик библиотеке у најширем смислу обухвата све оно што чини њено
електронско пословање: аутоматску обраду података, видео, тонске и друге врсте грађе у
електронском формату, приступ интернет порталима, базама е-књига и електронских часописа, продукцију digitally born публикација, као и веб-презентацију, страницу на друштвеним мрежама (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin), приступ електронској бази и дигиталну библиотеку. Фејсбук презентација Библиотеке врло је динамична, јер се на њој, уз
фотографије, звучне и видео-записе, најављује и извештава о новим насловима, културним
програмима и другим догађајима, с могућностима дељења садржаја са страница других библиотека, организација, установа и појединаца.39 Осим сталних и повремених, категорија
коју је овде могуће пратити јесу потенцијални корисници, јер постоји податак о томе колико је онлајн-корисника заинтересовано за да посети одређене догађаје. Интерактивност
се испољава у пуном облику, јер и корисници у коментарима могу да постављају садржаје,
који бивају инстант видљиви свим заинтересованим странама. Корисници Фејсбук странице често коментаришу, питају, сугеришу и деле садржаје, а сама страница прати до коликог дела популације је информација стигла, што представља драгоцен одговор Библиотеци
када су у питању потребе заједнице, а тиме је чвршће повезују с њом.

Преглед истраживања публике у Градској библиотеци у Новом Саду
У анализи публике, у оквиру Стратегије развоја Библиотеке, дат је преглед истраживања
публике у десетогодишњем периоду. Између 2011. и 2019. године није извршено ниједно
истраживање квалитета. Анкетним упитником, дистрибуираним на Одељењу „Ђура Даничић” и путем веб-сајта Библиотеке, 2019. године испитано је мишљење и став корисника
36 О променама у друштвеној улози библиотеке видети: Стокић Симончић, Г. и Вучковић, Ж. (2007) Управљање
библиотекама у добу знања, Источно Сарајево: Матична библиотека, стр. 43–74.
37 Вученовић, Т. (2018) „Корисници библиотека у информационом друштву”, Библиотекар, год. LX, бр. 1, стр. 9–29.
38 Osmančević, E. (2009) Demokratičnost www-komuniciranja, Sarajevo: Friedrich Erbert Stiftung, 22. 12. 2019, http://
library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06800.pdf , str. 77.
39 Градска библиотека у Новом Саду, Фејсбук страница, 27. 3. 2021, https://www.facebook.com/GradskaBibliotekaNoviSad.
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о квалитету библиотечког рада, услуга, понуђених садржаја и прикупљени су предлози,
примедбе и сугестије читалаца. Анализа резултата ове анкете показала је да Библиотеку као
интересантну веб-локацију, са 47% учешћа у целокупном броју пратилаца, највише препознају превасходно млади корисници, који су у оквиру традиционалних начина њеног пословања маркирани као група корисника са опадајућом тенденцијом учлањења и долазака у
Библиотеку и којој је потребна посебна пажња. Компаративном анализом квантитативних
резултата уписаних чланова из године у годину, закључено је да трећина броја деце која су
до своје 14. године стекла читалачке навике на Дечјем одељењу, при преласку на одељење
за одрасле, у периоду средње школе, престају да долазе у библиотеку, највећим делом и због
тога што, услед недостатка простора, Библиотека није била у позицији да осмисли тинејџерски кутак.
Изведен је закључак да је кључни модел за приступ младима управо електронски
модел пословања и да је на том пољу потребно направити иновације.40
У 2019. години, када је Нови Сад био Омладинска престоница културе, Библиотека
је најавила отварање одељења посвећеног управо раду са овом популацијом – Дигитални
омладински центар. У сусрет отварању овог одељења, у циљу утврђивања потреба младе
публике, половином 2019. спроведена је анкета. На одељењима и у огранцима анкетирано
је 134 корисника, а осморо их је попунило анкету постављену на сајту Библиотеке, укупно
142 испитаника. Од овог броја, њих 90 (63%) су млади између 15 и 30 година. Анкета се
састојала из пет питања, од којих је једно било отвореног типа, где су испитаници могли да
упишу какве садржаје би желели, а најбројнији су били: едукативни програми, учење страних језика, коришћење најновијих технолошких открића, унапређење знања и вештина
ради запослења, волонтирање, филмски, уметнички и други програми, промоција спорта
и здравог начина живота, као и савремени makerspace. Деведесет осам одсто анкетираних
сматрају да им је такав центар потребан, а од тог броја 52% жели да се укључи у осмишљавање и реализовање едукативних и забавних програма и пројеката.
Резултати анкете потврдили су да је концепција рада овог савременог одељења заснована на темељном познавању потреба младих корисника Библиотеке. Конкретни предлози
будућих корисника помогли су да се јасније маркирају њихове жеље и потребе и тако овом
простору омогући рад у складу са захтевима друштвене заједнице. Поред тога, Дигитални
омладински центар значајан је ресурс Новог Сада као Европске престонице културе и резултат вишегодишњег пројекта предвиђеног Стратегијом одрживог развоја Града Новог Сада.41
Најновије истраживање публике спроведено је у августу−септембру 2020. у вези с пословањем Библиотеке у време пандемије covid-19, у којем је учествовало 364 корисника, од
којих 284 из одељења и огранака и 80 у електронској форми. „Резултати анкете потврдили
су почетну тезу – да су корисници у већем броју задовољни начином на који Библиотека
ради, да су им интернет садржаји и услуге доступни и интересантни и да у будућности не
виде веће промене у библиотечком пословању. Сугестије које су нам учесници истраживања
упутили корисне су као путоказ за развијање нових услуга, које су предвиђене Стратегијом
40 Резултати истраживања налазе се у документацији Градске библиотеке у Новом Саду.
41 Град Нови Сад. (2015) Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада од 2016. до 2020. године, Службени лист
Града Новог Сада, бр. 64, стр. 33.
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Пример анкете дистрибуиране одељењима и огранцима Библиотеке и постављене на њен веб-сајт;
илустрација се налази у електронској архиви Одељења за унапређење, развој и надзор библиотечке
делатности Градске библиотеке у Новом Саду.
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развоја Градске библиотеке у Новом Саду (2020–2024),”42 кроз стратешке циљеве увођења
нове технологије и формата, развоја интерактивних садржаја, првенствено ради привлачења младе публике, повећања нивоа учешћа публике у креирању културне понуде и садржаја
и набавке алтернативних формата библиотечке грађе ради привлачења нове публике.43
Ово истраживање представља почетно истраживање публике за будући петогодишњи период и тиме се издваја као прво системско и стратешки оријентисано истраживање
у новосадској библиотеци, као и прво истраживање овог типа у условима пандемије.
Издвајање младих као циљне групе, као и развој онлајн-услуга у условима пандемије, као следећи корак захтевају боље упознавање с том групом корисника и налажење
модела за мерење задовољства корисника.

Резултат истраживања публике: дизајнирана услуга
Савремени онлајн-корисници – генерације Y и Z
Информационо-комуникациону технологију у највећем броју користе тзв. миленијалци (Генерација Y) и пост-миленијалци, или џензери (Генерација Z).44 Миленијалци памте
време пре интернета, СМС порука, паметних телефона и друштвених мрежа. Опсег пажње
им је 12 секунди. Економски живе лошије од својих родитеља и одлазе у иностранство у
потрази за послом. Верују у класично образовање, а прва и основна ИК технологија били
су им десктоп рачунари и dial-up интернет.45
Анализирајући публику савремених медија, Драгана Јовановић и Весна и Радослав
Балтезаревић констатују да је „за одређени број корисника интернет медија компјутер превазиђен, а пошто се ради о популацији 15–35 година, треба очекивати да дође до убрзања транзиције на мобилне уређаје”.46 Управо ова узрасна категорија обухвата највише онлајн-корисника, али представља и циљну групу сваке јавне библиотеке, која се довија да
је придобије, а која јој, чини се, константно измиче. Аутори поменутог истраживања дају
одговор и на то: „медијски конзументи, за разлику од економских, нису руковођени потребама, него нагонима и жељама”, а те жеље сврстали су у три групе: прва је забава, која је високо изнад осталих, али ју је, кажу, и најтеже задовољити. „Највећи успеси код конзумената
42 Грујић, Б. (2020) „Пословање Градске библиотеке у Новом Саду у време пандемије covid-19 – истраживање
публике”, Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства, год. LXII, св. 2, стр. 128.
43 Градска библиотека у Новом Саду. (2020) Стратегија развоја Градске библиотеке.
44 Миленијалцима се називају припадници генерација рођених између 1980. и 1996, а џензерима они који
не познају живот без интернета, а то су они који су рођени после 1996. године, према: Bjelogrlić, M. (29. I
2019) „Koliko poznajemo generaciju Zed?”, Radio televizija Srbije, 26. 12. 2019, http://www.rts.rs/page/magazine/sr/
story/2523/nauka/3402304/koliko-poznajemo-generaciju-zed.html.
45 Исто.
46 Истраживање је показало да чак 72,09% корисника до 25 година примарно користи мобилне телефоне, док
у групи 26+ тај број достиже 51% испитаника. Jovanović, D., Baltezarević, V. i Baltezarević, R. (2016) Na pragu
nove medijske revolucije – mobilne vesti, Media dialogues, Journal for research of the media and society, izd. 23, 22. 12.
2019, https://www.researchgate.net/profile/Radoslav_Baltezarevic/publication/330468937_ON_A_DOORSTEP_
OF_NEW_MEDIA_REVOLUTION-MOBILE_NEWS/links/5c41bebb299bf12be3d14868/ON-A-DOORSTEP-OFNEW-MEDIA-REVOLUTION-MOBILE-NEWS.pdf, str. 30.
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постигнути су производима/сервисима који комбинују забаву са једном или више преосталих жеља. Комуникација долази одмах после забаве, преведена у жељу да се буде додирнут интерперсонално. Најмоћнији хибрид комуникације и забаве је particitainment.”47 Трећа
жеља, информације, нема толику важност колику имају претходне две. Чак и сама комуникација, као чист пренос порука, како је показало истраживање, представља ометајући фактор када прекида забаву. „Конзументско прихватање интернета је мање комуникацијски
усмерено него што се мисли. У томе се крије успех нових, конвергенираних медија – комуникација је неодвојива од забаве.”48 Када је реч о информацијама, аутори примећују да оне
губе класична обележја, јер је „већи део активности у потрази за информацијама у ствари у
домену потраге за задовољавањем осталих набројаних жеља” и закључују да је „примарни
циљ конзумената дигиталних медија infotainment – комбинација ниског процента информација у високо забавним пакетима”.49
Библиотеке и у традиционалном и у модерном сегменту свог пословања задовољавају
све три наведене групе жеља својих корисника, када говоримо о физички присутним корисницима и публици. Поставља се питање могу ли, на који начин и с којим ресурсима, изаћи
у сусрет овако захтевном профилу онлајн-корисника. Одговор се крије у самој двосмерној
природи мобилне технологије, која је омогућила да пасивни конзументи постану активни
креатори. „Креативци је одличан назив за нову друштвену елиту, која је тек појавом интернета и мобилних уређаја добила могућност да се искаже, независно од свог географског,
друштвеног и финансијског положаја. [...] Конзументи су, а не ствараоци садржаја, постали
замајац светске медијске индустрије.”50 У таквом контексту, библиотека би требало да има
своју мобилну апликацију, блог, влог, подкаст, где би припадници групе миленијалаца и зед
популације имали прилику да постављају, комуницирају, прате и креирају садржаје интересантне мобилној публици. Као моћне полуге у свету маркетинга, инфлуенсери заинтересовани за њене услуге били би најјача веза библиотеке и њених потенцијалних корисника.51
Сматрамо да је ову групу корисника итекако важно боље упознати, упутити се у
њихова интересовања, потребе и начин живота и мишљења, што се најбоље чини на њиховој платформи, развијањем препознатљивог и савременог визуелног идентитета и упућивањем припадника управо те генерације у библиотечке токове, путем волонтерског ангажмана као администратора, креатора, комуникатора, медијатора, односно младих особа у
позицији пи-ара (културног инфлуенсера) за ову узрасну категорију.
Ако знамо да брзо примају информације и још брже губе интересовање за њих, да им
је распон пажње свега осам секунди, да комуницирају уз минимум речи, пуно фотографија
47 Хибрид комуникације и забаве је језички хибрид енглеских израза participation (у значењу – учешће) и
entertainment (забава). Мобилни телефон се може посматрати као уређај створен у ту сврху. Jovanović, D.,
Baltezarević V. i Baltezarević, R. (2016) Na pragu nove medijske revolucije, str. 32.
48 Исто.
49 Исто, стр. 33.
50 Исто, стр. 35.
51 Матијевић, М. и Георгиев, Е. „Зед генерација као публика библиотека: инфлуенсери, друштвене мреже, мобилне апликације”, у: Иновације и трендови у библиотекарству: Зборник радова XV међународне конференције БДС Београд–Чачак, 12–14. децембар 2018. уредник Трифуновић, Б. (2019) Београд: Библиотекарско друштво Србије, стр. 37.
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и кратких снимака, да су одлични у обављању више ствари истовремено, да нису присталице класичног образовања, али се ефикасно образују на интернету и уче посматрајући
свет око себе, радо волонтирају да би стекли искуство, упознали људе и изградили мрежу
контаката, да су свесни важности очувања животне средине и социјалне једнакости, онда
је потребно да библиотека та сазнања ангажује у сврху отварања канала комуникације, који
је, када је ова циљна група у питању, сам по себи циљ, чак и без њиховог физичког присуства. Пошто је у свом физичком облику библиотека је за њих тренутно невидљива. У дигиталном, мобилном свету, она има прилику да постоји јаче умрежена у заједницу, чиме јој се
отвара још једно поље потенцијалних корисника.

Партиципативност као успешан модел –
могући стратешки правци деловања
Процес трансформације библиотека одавно је почео и јасно је да би „јавне библиотеке требало да буду простори за ангажман публике, за сараднички, партнерски однос са својим
корисницима. Они добијају прилику да преузму активнију улогу у осмишљавању библиотечких садржаја и услуга, те да их креирају, а не само конзумирају.”52 Учешће корисника
у креирању садржаја очитује се на више нивоа: на индивидуалном плану, кроз сарадњу с
цивилним сектором и другим установама културе, образовања, здравства, и сл., a посебан
ниво учешћа заједнице у раду библиотеке представља сарадња с приватним сектором, оном
групом корисника које је Брофи назвао патрони53, а која се у пракси српског библиотекарства разликује од тог појма у библиотекама западног света.54
На индивидуалном плану, непосредна комуникација заступљена је у свакодневном
контакту с корисницима, у међусобним разговорима и препорукама, уживо или путем интернета. Организовани вид овог начина комуникације спроводи се у оквиру читалачких
клубова, трибина и дебата. Виши ниво учешћа у креирању садржаја постиже се тако што
корисници сами направе изложбу књига за препоруку, или предложе тему за разговор, у
којем наступају као говорници, модератори или организатори. Могу да направе рекламни видео за библиотеку, химну или друго знаковно обележје које комуницира са интернет
популацијом. Један од начина укључивања у рад библиотеке јесте и учешће у програмском
одбору грађана, који би библиотека могла да оформи у сврху бољег разумевања потреба
заједнице, као и присуство грађана на састанцима управног одбора библиотеке.
52 Jovanović Arsić, I. „Javna biblioteka, glavna stanica na putu digitalne pismenosti: budućnost i nove tehnologije,
mapiranje situacije”, u: Kulturna transformacija grada, ur. Mickov, B. i Ilić, D. (2015) Novi Sad: Zavod za kulturu
Vojvodine, str. 101–102.
53 Brofi, P., Biblioteka u dvadeset prvom veku, str. 124.
54 Појам патроната, покровитељства, у Србији, када је култура у питању, није развијен на начин на којем је
заступљен у развијенијим земљама света. Приватна улагања у библиотечке објекте, опрему и развој струке
нису стимулисана од стране државе. Донаторство се у највећем броју примера манифестује кроз донирање
библиотечке грађе: књига, библиотека-целина и легата, и као покровитељство над појединачним програмима. Припадници приватног сектора углавном немају интерес да учествују у креирању библиотечких садржаја. Више о томе видети у: Градска библиотека у Новом Саду. (2019) Стратегија развоја Градске библиотеке у
Новом Саду (2020–2024), поглавље „Економске околности и фактори” (архивски документ), стр. 12.
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На нивоу сарадње с другим установама и удружењима грађана, библиотеке реализују разноврсне пројекте, најчешће из домена друштвене одговорности, ангажујући особе
из осетљивих друштвених група, или их укључујући у активности попут заједничких радионица, промоције књижевног стваралаштва и слично. Формирање волонтерског центра у
библиотеци показао се као добар начин да се грађани укључе у рад библиотеке и да својим
иницијативама унапреде свој однос према друштвеној заједници.55
Учешћем у раду библиотеке, укључујући се у трасирање жељеног културног правца,
припадници друштвене заједнице библиотеку ће засигурно доживети као присан, интерперсонални кутак, у којем се осећају слободно, са свешћу о томе да он припада свакоме на
њему својствен начин, што представља највиши ниво демократичности једног друштва,
чија је библиотека верна слика.

Истраживање публике и user experience (UX) – предлог модела за мерење
Као што смо рекли, стандарди библиотечко-информационе делатности налажу вођење статистике пословања, и то, пре свега, броја учлањених корисника, потом прочитаних, набављених и расходованих књига, посетилаца програма, обрта фонда итд. Поред тога, води
се и статистика онлајн-пословања, што значи да се прати број приступања интернет страницама, број претрага које су садржале библиотеку, као и низ разних видова аналитике на
Фејсбук страници. Квантитативни показатељи јесу важни и говоре о томе како библиотека
послује на економском плану, па чак и који профил, узраст или пол колико чита, посећује
програме, претражује електронски каталог и слично, што су још значајнији индикатори,
јер нам казују које су то групе наши стални корисници. Из статистичких података може се
видети и ко су повремени корисници, јер посетиоци и учесници програма долазе у библиотеку по потреби, као и они који посете њену интернет презентацију. Оно што се из ових
података не може прочитати јесте задовољство корисника фондом, услугом, простором,
опремом, онлајн-приказом, односно целокупном њеном сликом у очима корисника. Свој
доживљај библиотеке корисници фондова и услуга износе у књизи утисака, чији су савременији видови кутија или табла, где се остављају листићи с порукама, али је потребно увести системски мерљиве квалитативне индикаторе.56 Најпопуларнији и најкомфорнији вид
истраживања у библиотекама јесте анкета, која се спроводи како у простору библиотеке
тако и преко њених онлајн-презентација. Одговори корисника из анкетних упитника дају
прецизне информације о потребама савремене публике.
55 Искуство на пројектима реализованим у Градској библиотеци у Новом Саду. Видети: Грујић, Б. и Калајџија,
Ј., нав. дело.
56 До ових индикатора дошло би се анализом друштвене заједнице, анализом информационих, едукативних,
културних и других потреба корисника, студијом корисника, маркетиншком анализом тржишта, истраживачким пројектима итд. сматра Зоран Здравковић у раду „Лидерство и руковођење променама у јавним
библиотекама кроз савремене потребе корисника”, у: Лидерство у библиотекама: спона науке, културе и
привреде: зборник радова са међународног научног скупа одржаног у Београду од 19. до 21. октобра 2006, ур.
Вранеш, А. и Марковић, Љ. (2007) Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду; Библиотекарско
друштво Србије, стр. 385–386.
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Методологија квалитативног истраживања публике заснива се на систематском
неексперименталном истраживању техником интервјуа и упитника на случајном узорку
испитаника, које се спроводи како у простору библиотеке тако и преко њених онлајн-презентација. Подаци се обрађују дескриптивним статистичким методом. Истраживања имају
унеколико лонгитудинални карактер, јер се спроводе низ година, у одређеним интервалима, указујући на везу између корисничких потреба и развоја библиотечких услуга.
Међутим, као што смо видели, савремена публика не води се искључиво потребама
него су у њен доживљај укључени, чак и преовлађујући, други елементи: забава, комуникација и информација.
Кључно питање за сваку библиотеку, у том контексту, јесте питање како је публика
доживљава и у одговору на то питање крије се и увид у то ко су наши потенцијални и недоступни корисници.
Термин кориснички доживљај – user experience (UX) – употребили су Доналд Норман,
Џим Милер и Остин Хендерсон (Donald Norman, Jim Miller & Austin Henderson) још 1995.
године, везујући га за компјутерску технологију и истраживање корисничког интерфејса.57
Термин је широко употребљив, па се преселио у многе области које укључују производе и
услуге, постављајући у фокус, уместо стандарда употребљивости58, емотивни, мотивациони,
етички, дубоко лични однос корисника, клијента, односно купца према понуђеном садржају
или производу. Многи светски брендови пронашли су пут до тржишта не нудећи купцима
своје производе него одређено корисничко искуство. Они су схватили да се употребљивост
не поклапа са UX-ом него чини једну од његових компоненти, заједно са корисничким интерфејсом (UI)59, јер је корисник у физичком смислу неодвојив од свог виртуелног лика.
Егзактност на овом пољу подразумева читаву област која је уско повезана са стратешким менаџментом, а обавља се кроз више платформи, од којих је једна User Experience
Questionnaire (www.ueq-online.org), која у мерење укључује класичне видове употребљивости (ефикасност, прецизност, поузданост), као и аспекте корисничког искуства (стимулација, атрактивност, иновативност).60
57 Norman, D., Miller, J. and Henderson, A. (1995) What You See, Some of What’s in the Future, And How We Go
About Doing It: HI at Apple Computer, in: CHI ’95 : Mosaic of Creativity, Denver, Colorado, USA, 7–11. May 1995,
29. 12. 2019, https://www.researchgate.net/publication/202165701_What_You_See_Some_of_What's_in_the_Future_And_How_We_Go_About_Doing_It_HI_at_Apple_Computer. DOI 10.1145/223355.223477.
58 Institut za standardizaciju Srbije. (28. II 2018) Sistemski i softverski inženjering – Zahtevi za kvalitet i vrednovanje
sistema i softvera (SQuaRE) – Zajednički industrijski format (CIF) za upotrebljivost: Opšti okvir za informacije koje se
odnose na upotrebljivost (SRPS ISO/IEC TR 25060:2018), 29. 12. 2019, https://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard_
document_id=65560.
59 „У најосновнијем значењу, кориснички интерфејс (user interface, UI) је низ ’екрана’, страница и визуелних
елемената – као што су дугмад и иконе – који омогућују особи да комуницира са производом или услугом”
(прев. Б. Г.), у: User Testing Blog. (16. X 2016) UI vs. UX: What’s the Difference?, Usertesting, 29. 12. 2019, https://
www.usertesting.com/blog/ui-vs-ux.
У области развоја корисничког интерфејса креирају се разноврсни модели комуникације између човека и
машине, што је видљиво и кроз историју развоја рачунарства, усавршавањем user friendly модела, а најочитије у развоју асистивне технологије.
60 Team UEQ. User Experience Questionnaire (UEQ), 29. 12. 2019, https://www.ueq-online.org.
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„UX је [...] унутрашње искуство особе док комуницира са сваким видом производа
или услуга компаније.”61 Осећања корисника зависе од тога колико је успешно искуство
имао током остваривања свог задатка и то је персонализовани однос према корисницима
који би требало да заузимају и библиотеке.
Истраживање корисничког искуства све је заступљеније у библиотекама и то зато
што је примећено да је, као што смо рекли, квантитативно статистичко мерење недовољно
да би се обухватио квалитет комуникације између библиотека и њихове публике, односно да би се разумело шта корисници желе, у односу на оно што библиотекари мисле да
они желе, како каже Лео Еплтон (Leo Appleton), помоћник директора за библиотечке услуге Универзитета уметности у Лондону.62 Један од основних принципа UX-а је коришћење
етнографских и антрополошких принципа истраживања, у циљу разумевања, а потом и
унапређења искуства корисника при коришћењу библиотечких услуга. У свом раду о корисничком искуству у библиотекама, Еплтон износи примере успешне примене овог модела у свету63, којим се унапређују многи аспекти библиотечко-информационих услуга и
активности, као што су: управљање колекцијама, претрага извора, понашање при тражењу
информација, планирање простора и слично.
Алати који се у ову сврху употребљавају укључују:
1. посматрање кретања корисника у библиотеци, како би се видело куда се корисници
природно крећу, за разлику од смерова за које библиотекари мисле да су њихове путање;
2. посматрање активности унутар задатог простора, како би се стекао увид у њихово
природно понашање у обележеном простору;
3. шетање кроз простор библиотеке с корисницима ради праћења и разговора о томе
како користе библиотеку;
4. фокусирану дискусију с корисницима библиотеке о томе шта им смета, а шта не;
5. дневнике и рефлексивне вежбе о корисниковом искуству у библиотеци;
6. одмеравање простора зависно од тога да ли је оријентисан према фондовима или према услугама;
7. усмерено приповедање;
8. неструктурисани интервјуи;
9. фото-студије;
10. когнитивно мапирање.64
61 User Testing Blog. (16. Х 2016) UI vs. UX: What’s the Difference?
62 Appleton, L. (4. XI 2016) User Experience (UX) in Libraries: Let’s Get Physical (and Digital), Insights vol. 29, 3 p.
224–27, 29. 12. 2019, https://doi.org/10.1629/uksg.317.
63 Foster&Gibbons (2007), Suarez (2007), Delcore (2009), White (2009), Duke&Asher (2012). Позива се и на:
Priestner&Borg, Uncovering complexity and detail: the UX proposition, in: User Experience in Libraries: Applying
Ethnography and Human-Centred Design, еds. Priestner, A. and Borg M., London, Routledge.
64 На основу: Appleton, L., нав. дело (прев. аут.). Сличну листу алата дала је и Ђина де Алвис (Gina De Alwis),
на радионици коју је одржала са српским библиотекарима на XVI конференцији Библиотекарског друштва
Србије, одржаној у Београду (De Alwis, G.. (2019) UX in Libraries: Capturing User Behaviours, Male biblioteke u
velikom dijalogu za promene, konferencija održana u Beogradu 12–13. decembra 2019, 23. 12. 2019, https://bdskonferencija2019.wordpress.com/program/ ).
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Коришћењем једне или више ових метода библиотечки менаџери могу да прикупе
велике количине података, које је затим потребно анализирати, при чему је важно имати
у виду да је циљ истраживања потпуно нови угао посматрања – библиотека виђена очима
корисника.
Из тог разлога Еплтон наводи дизајн као кључни фактор UX-а, сматрајући да ефикасне услуге морају бити дизајниране. Библиотекари су често несвесно укључени у дизајн,
јер сваки тип оперативног одлучивања (где да се смести колекција, како да јој се приступи
и сл.) у ствари представља одлуку о дизајну услуге библиотеке. „UX осигурава да се обрасци понашања корисникâ, намена библиотечке услуге и очекивања од ње налазе иза сваке
од таквих одлука”65, чиме се искључује произвољност и корисничко искуство бива основа
квалитетно дизајниране и ефикасне библиотечке услуге. Ове услуге планирају се стратешким промишљањем за дужи период.
„UX се показао као непроцењива метода у пружању дубоког увида у оно што корисник цени у библиотеци и, слично томе, оно што не цени, што само може бити добра ствар у
окружењу у коме је корисник кључан, ангажман пресудан и непрестано унапређење мерило.”66 Свака библиотека у демократском друштву ради на томе да је корисници препознају
као слободан и дубоко личан друштвени простор, са отвореним приступом људском знању
и информацијама, афирмативан за индивидуални развој својих корисника кроз едукацију,
стваралаштво и забаву.

Закључна разматрања
Промена улоге библиотеке у савременом друштву узрокована је културолошким
променама у комуникацијским моделима, услед широке употребе информационо-комуникационе технологије. С тог становишта и с обзиром на чињеницу да су јавне библиотеке усмерене првенствено на припаднике друштвене заједнице коју опслужују, потребно је
преиспитати појам публике, установити категорије и критеријуме за њену сегментацију и
унапредити моделе комуникације. Важно је методолошки прилагодити праћење резултата
пословања, у циљу добијања дизајниране, а не произвољне библиотечке услуге.
Методе контроле квалитета у библиотекама најчешће подразумевају непосредну комуникацију с корисницима, уживо или путем интернета, систематским неексперименталним истраживањем техником интервјуа и упитника на случајном узорку испитаника. Иновација на овом плану састојала би се у дугорочном стратешком планирању више сегмената
библиотечког пословања, с посебним освртом на публику.
Стратешко планирање није заступљено у библиотекама Србије, показало је истраживање с краја 2019. године. Једина библиотека која је израдила своју стратегију развоја јесте Градска библиотека у Новом Саду, и то захваљујући чињеници да је учествовала
65 What UX does is ensure that the users’ behaviour patterns, use and expectation of the library service are behind any such
decisions. (Appleton, Ibid, prev. aut.).
66 UX is proving to be an invaluable method in providing deep insights into what the user values about the library and
similarly what they do not, which can only be a good thing in an environment in which the customer is key, engagement
is essential and continual improvement is the norm (Appleton, Ibid, prev. aut.).
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у опсежном, системском пројекту оснаживања установа културе, који је реализовао Град
Нови Сад, приликом припрема за преузимање титуле Европске престонице културе 2021.
Овако широк системски обухват јединствен је у ширем региону.
Једна од девет мултидисциплинарних анализа, које су претходиле свеобухватној
SWOT анализи и писању стратешког плана Библиотеке, била је и анализа публике. Она је
рађена за претходни десетогодишњи период и у њој су учествовали сви стручни библиотечки радници. Предложено је више врста категоризације публике, од којих су се као најзаснованије за квантитативно и квалитативно праћење показале две: према наклоности
публике садржајима које нудимо, где је издвојена стална, повремена, потенцијална и недоступна публика, и према начинима обраћања, где су сегментирани корисници фондова и
услуга, публика у ужем смислу и онлајн-корисници.
Настојећи да изађе у сусрет корисничким потребама и захтевима, библиотека развија низ услуга и маркетиншких алата којима мотивише припаднике своје друштвене заједнице да је препознају као релевантног актера у културном и друштвеном животу. Градска
библиотека у Новом Саду вршила је истраживања публике и пре доношења стратешког
плана, која су резултирала позитивним променама у пословању; међутим, она нису имала
усмерење ка вишегодишњем планском деловању и нису била заснована на интердисциплинарном приступу. Прво истраживање, које истовремено представља и почетно истраживање публике при реализацији стратегије, јесте оно спроведено у 2020. години, које се тиче
пословања Библиотеке у време пандемије covid-19.
Приликом истраживања спроведеног у 2019. години, којим се испитивало мишљење
корисника у вези са отварањем новог Дигиталног омладинског центра, маркирана је циљна
група – млади. Припадници ове популације не препознају библиотеку као место од интереса, те је с њима потребно развити адекватне канале комуникације и то на начин својствен
овој групи. Савремени млади корисник користи претежно мобилни телефон, уз компјутер,
трагајући првенствено за забавом, комуникацијом и, у мањој мери, за информацијом. Како
би се млади заинтересовали за библиотеку, потребно је анимирати инфлуенсере (креаторе),
који би допринели популарисању библиотеке, развити мобилну апликацију, савремени визуелни идентитет и платформе на којима млади свакодневно креирају садржаје: блог, влог,
подкаст и слично.
Развој дигиталних ликова Библиотеке отвара могућност примене истраживања корисничког искуства (UX-a), за које постоји одговарајући модел, који се већ примењује у
привреди, а који се, уз модификације, и те како може имплементирати и у библиотекама.
У његовој основи лежи чињеница да корисник жели интерперсонални приступ окружењу
које је засновано на демократским принципима, односно прилагођено различитим типовима људи с различитим потребама. Корисничко искуство је унутрашње искуство особе
док комуницира са сваким аспектом библиотеке (простор, људски ресурси, фондови, сајт,
брзина нађене информације, приступачност итд). UX је мерљив прецизним скалама и зато
је потребно вршити истраживање на овај начин, како би се добила дизајнирана, а не произвољна библиотечка услуга. У основи дизајниране услуге налази се партиципативност, као
модел учешћа у креирању, уместо конзумирања припремљених садржаја.
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RESEARCH OF PUBLIC LIBRARIES AUDIENCE
Abstract

This paper is a proposal for a methodologically based monitoring of the changes in habits and needs
of library audiences, i.e. changes in access to library services, in the circumstances of the changed
communication models caused by the wide use of information and communication technology. It
presents audience research in the context of strategic planning in libraries, and points out terminological categories that could serve as a starting point for further research. Using the case study
method of Novi Sad City Library, the paper categorizes the audience in two groups which proved
to be right for quantitative and qualitative monitoring: according to the preference of the audience
for certain content – permanent, occasional, potential and inaccessible audience types are defined,
and according to the methods of addressing – users of funds and services, audiences in the narrow
sense and online users are defined. Young people turned out to be a strategically relevant target
group. The research has shown that the youth are the widest digital media consumers and that their
primary goal is infotainment – a combination of a low percentage of information in highly entertaining packages. Members of young population do not recognize the library as a place of interest,
so it is necessary to develop adequate channels of communication with them, in a way typical for
this group. The paper shows how the model of the Novi Sad Library can be applied as a strategically
based audience research in other public libraries, and gives an example of a user experience testing
model (UX) and its final result – designed library services. Previous researches by Leo Appleton and
Gina De Alwis were used in the paper. At the core of the designed service is participation, as a model
of creating instead of consuming the prepared content.
Kеy words: strategic planning, audience research, users, participativity, user experience (UX), Novi
Sad City Library
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ИНДУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ И КРЕАТИВНЕ
ИНИЦИЈАТИВЕ КАО КАТАЛИЗАТОРИ
МАНИФЕСТАЦИОНОГ ТУРИЗМА
Сажетак: Концепт одрживог развоја градова захтева рециклирање објеката и простора у служби локалних заједница. Индустријски комплекси, који не обављају своју првобитну функцију,
често су препуштени пропадању, јер њихово рушење захтева велика инвестициона улагања.
Иницијативе креативног сектора се у таквим ситуацијама доказују као вишеструко важне.
Не захтевају превелика материјална улагања и пружају аутентична решења задатог проблема. Иновативност у том домену знатно доприноси индустрији туризма, а посебно облицима
селективног туризма и емитивном тржишту чије прохтеве све теже задовољавају масовни
туристички производи. Међу примерима праксе издвојен је случај Циглане на Карабурми у
Београду, где се организује фестивал Дев9т, посвећен креативности. Овај простор садржи меморијски запис о различитим слојевима и етапама индустријализације Београда и не налази
се под заштитом надлежних институција. У раду је размотрен поступак његове адаптивне
пренамене, као и нова значења која су му додељена манифестационим активностима.
Кључне речи: индустријско наслеђе, урбана рециклажа, адаптивна пренамена, креативна
иницијатива, фестивал Дев9т, манифестациони туризам, Београд

Н

Увод

аслеђе из периода индустријализације je почетком овога века добило нарочито
место у студијама баштине,1 док истовремено представља и све атрактивнији ресурс
у социјалном и економском смислу. Упркос неумитном значају индустријализације
на цивилизацијском и економском нивоу, специфичност индустријског наслеђа условљава
низ проблема приликом његовог истраживања и тумачења са аспекта архитектонске
историографије, као и бројне дилеме о томе шта је примарно код валоризације индустријских
1 Попадић, М. „Друга индустријска револуција: индустрија у доба баштине”, у: Индустријско наслеђе – проблеми и могућности интегративне заштите, презентације и ревитализације [Електронски извор]: зборник
радова: III конференција, Београд, 23. новембар 2012. године, приредила Димитријевић Марковић, С. (2012)
Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда.
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структура, што даље условљава одсуство делотворне конзерваторске заштите наведених
објеката.2 Додатно комплексну проблематику представљају ситуације у којима није реч
само о појединачним објектима већ и о морфолошким целинама које заузимају простране
парцеле и обухватају габаритне објекте – индустријским браунфилдима. Настале у процесу
деиндустријализације, ове целине условиле су преозначавање урбанистичког ткива, а такође
„утичу и на хијерархијско устројство колективне меморије”3. Са аспекта урбане обнове,
реактивацију ових целина у Србији додатно отежавају нерешени имовинско-правни односи
и крути административни системи, а успешни примери препознати су у иницијативама
појединаца.4 У стратегијама одрживог развоја градова значајно место заузима концепт
одрживе заштите културног наслеђа, при чему се тежи економичном успостављању
баланса између заштите и нужних промена.5 Адаптивна пренамена (или рециклирање),
која се издваја као одрживи модел регенерације индустријских браунфилда,6 подразумева
прилагођавање ових подручја потребама савременог друштва. Ревитализација ових
подручја, између осталог, доприноси решавању бројних социјалних проблема у заједници,
јачању социјалне кохезије, а позитивно утиче и на ширу урбану структуру.7 У овом раду
фокус ће бити на анализи иницијативе креативног сектора, која укључује и адаптивну
пренамену индустријског наслеђа које се не налази под заштитом званичних институција.

Одржива будућност креативних индустрија на глобалном тржишту
Глобални контекст је наметнуо претварање града у тржишну марку и његово брендирање.8
Тежња за промовисањем градова на тржишту капитала резултује хомогенизацијом у виду
строго регулисаних и превише дизајнираних градских простора, док консеквентно угрожава
2 Кадијевић, А. (2012) „Индустријска архитектура Београда и Србије: проблеми истраживања и тумачења”, Годишњак града Београда, књ. LIX, Београд: Музеј града Београда, стр. 20; Kadijević, A. (2013) ’Expressionism and
Serbian Industrial Architecture’, Зборник Матице српске за ликовне уметности 41, Нови Сад: Матица српска,
стр. 103.
3 Милетић, Р., Миљановић, Д. и Тодоровић, М. (2009) „Индустријски градови у транзицији – проблемска подручја”, Гласник српског географског друштва, свеска LXXXIX, бр. 3, Београд: Српско географско друштво, стр.
200, 204; Кадијевић, А. (2017) „Типологија архитектонских и урбанистичких преиначавања Београда (19–21.
век)”, Култура број 154, Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 15.
4 Туфегџић, А. „Индустријско урбано наслеђе – спона конзерваторске и планерске праксе”, у: Процјена потреба
и приоритета у заштити културног и природног насљеђа: зборник Четврте конференције о интегративној
заштити, приредила Шиљеговић, С. (2010) Бања Лука: Републички завод за заштиту културно-историјског и
природног наслеђа Републике Српске, стр. 74.
5 Шпирић, А. (2018) Просторни обрасци браунфилд локација у функцији урбане регенерације на примеру града
Бањалуке (докторска дисертација), Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Београд, стр. 16–20.
6 Шпирић, А. (2018) нав. дело, стр. 5.
7 Mihajlov, V. (2009) „Socijalni motivi i efekti regeneracije industrijskog nasleđa”, Sociologija i prostor, Vol. 47, br. 2
(184), Zagreb: Institut za društvena istraživanja, str. 139–164; Минић, М. и Перић, А. (2016) „Регенерације браунфилд локација: ка јачању социјалне кохезије?”, Архитектура и урбанизам 42, Београд: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, стр. 41–47.
8 Vasiljević, A. (2009) „Kreiranje identiteta, ’brendiranje’ grada”, Kultura broj 122–123, Beograd: Zavod za proučavanje
kulturnog razvitka, str. 105–106.
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градитељско наслеђе.9 Индустрија туризма, иако важи за један од главних покретача глобализационих процеса, уједно захтева и активно одупирање истим, а такође се предвиђа да
ће дестинације које се базирају на пасивном прихватању општих трендова и осиромашењу
локалног идентитета у будућности само губити на актуелности.10 Град у глобализацији „бори
се против сопствених противречности од којих зависи његов опстанак”, а некадашњи индустријски комплекси се трансформишу у симболе „урбаног прочишћења и регенерације”11.
Урбана рециклажа у Србији је крајем деведесетих година прошлог века дефинисана
двојако: као целовити циљни процес и као техника која се користи за одржавање објеката
и простора до реализације планираних инвестиција, док је крајем прве деценије овога века
скретана пажња да иста представља шансу за креативни сектор Србије.12 Истовремено, забележено је да пројекти који би одговарали принципима креативних индустрија нису постојали у Србији ни као део легислативе, нити су бивали имплементирани у пројекте локалних
управа, а једини пример напуштеног индустријског објекта трансформисаног у простор
намењен културним садржајима 2007. године је био „Магацин” у Улици Краљевића Марка
у Београду.13 Крајем те деценије, као услов будућег економског развоја навођено је инвестирање у уметност и културу, сматрало се да је уметност „катализатор обнављања града”, појам
креативне индустрије био је још увек недефинисан и сводио се само на уметност и културу, а
као сектор није располагао свеобухватним инструментима, мерама и стратегијама.14 Културна индустрија је у економски развијеним земљама већ крајем деведесетих година трансформисана у креативну индустрију, као шире поље које превазилази поље уметности и одбацује
конотације везане за високу уметност које термин „култура” подразумева.15
Креативност се у контексту постиндустријских градова посматра као метод који има
улогу „доносиоца виталности” и представља прикладну замену за конзумеризам, при чему
се испољавање креативних вештина сматра једним од начина да се надомести недостатак
финансијске моћи.16 За економски неразвијене земље, међу којима је Србија, укључивање
9 Cizler, J. „Objekti industrijskog nasleđa kao javni prostori”, u: Otvoreno o javnim prostorima, priredili Veselinović, D.
i Stevanović, M. (2012) Beograd: Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje: Građanske inicijative,
str. 81; Кадијевић, А. „Глобализација – генератор кризе ауторске архитектуре и потискивања наслеђа у Србији”, у: Културно наслеђе, ризици и перспективе: зборник радова, приредила Димитријевић Марковић, С.
(2019) Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда, стр. 64–73.
10 Jevtović, A. (2019) ’Sociology of Tourism in the Globalization Process and Social Networks’, BizInfo (Blace), Vol. 10,
No 2, Blace: Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd, Odsek Blace, рp. 46–47.
11 Stupar, A. (2009) Grad globalizacije: izazovi, transformacije, simboli, Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u
Beogradu: Orion art, str. 88, 177.
12 Gligorijević, Ž. „Urbana reciklaža – šansa za kreativni sektor Srbije”, u: Mogućnosti (re)aktivacije napuštenih industrijskih objekata : Raskršća i putokazi (2008) Beograd: Kulturklammer, str. 30–31.
13 Anonim. „Fabrike i skladišta novi ambijent umetničke scene”, Danas, 21. 8. 2007, 8. 8. 2019, https://www.danas.rs/
kultura/fabrike-i-skladista-novi-ambijent-umetnicke-scene /; Gligorijević, Ž. nav. delo, str. 30.
14 Vasiljević, A. (2009) nav. delo, str. 109–110; Kisić, V. (2011) „Kulturne i kreativne industrije u Evropi”, Kultura broj
130, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 219.
15 Kisić, V. (2011) nav. delo, str. 201, 203.
16 Vaništa Lazarević, E., Cvetković, M. i Stojadinović, U. ’Post Industrial Cities: Creative Play: Fast Forvard Belgrade’,
in: Proceedings of the 3rd International Academic Conference on Places and Technologies, editors Vaništa Lazarević, E.
et al. (2016) Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture, pp. 397–398.
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креативности и креативног сектора у планске стратегије развоја представља кључну карику помоћу које себи могу омогућити конкурентност на тржишту градова, побољшати своју
видљивост и имиџ, а на крају и привући велики број страних посетилаца. Са аспекта заштите и активације индустријског наслеђа, улога креативног сектора се у свету већ доказала као вишеструко значајна.17 У Србији је пре две године (2018) основан Савет за креативне
индустрије и покренута је платформа „Србија ствара”, с циљем да се развој креативних
индустрија постави као један од приоритета Владе Републике Србије. Према британској
медијској агенцији BBC, Београд се средином 2019. године нашао на листи од пет светских
градова чија „локална креативна сцена захтева међународну пажњу”, а међу значајним локацијама наводи се и „Циглана”, као центар „уличне” уметничке сцене.18

Генеза развоја и трансформације подручја око данашње „Циглане”
На територији данашње општине Палилула је грнчарски занат био распрострањен још од
почетка 19. века. Према подацима са сајта ове општине, глина је вађена на подручју Карабурме, Великог брда и Милића брда.19 Познато је да је средином 19. века на подручју Карабурме постојала Хаџи Томина циглана.20 Урбанизација приобалне зоне Дунава, на Палилули
и Карабурми, отпочела је крајем 19. века подизањем првих индустријских предузећа, а као
пресудни тренутак за развој овог дела Београда наводи се изградња комплекса Београдске
кланице (1895–1898) према пројекту Милоша Савчића.21 У домену изградње индустријских
постројења, атрактивност ове зоне била је условљена низом фактора, а њеном убрзаном развоју нарочито је допринела повезаност железничком пругом.22 Према Плану Београда из
1884. године, циглане су биле уцртане на приобалном простору Палилуле и Карабурме, као
и у „дубини територије према Карабурми”23. Подизањем фабрика на територији Палилуле,
у периоду од 1895. до 1911. године, начињени су „први значајни кораци у индустријализацији Србије и Београда” и на десној обали Дунава формирана је „највећа и најкомпактнија
индустријска зона”24. Модернизација и урбанизација трајали су до Другог светског рата,
када је велики број индустријских постројења порушен и оштећен. Након рата, дошло је до
17 Cizler, J. „Industrijsko nasleđe kao potencijal za razvoj kreativne ekonomije”, u: Kreativna i kolaborativna ekonomija
i lokalni razvoj, priredio Đerić, A. (2014) Beograd: Academica – Akademska grupa, str. 29.
18 Banks, L. The five most creative cities in the world? BBC, 16. 7. 2019, 17. 7. 2019; http://www.bbc.com/culture/story/20190715-the-five-most-creative-cities-in-the-world/
19 Историја, Градска Општина Палилула, https://www.palilula.org.rs/palilula.php?cID=65/, [Приступљено: 10. 5.
2019] У даљем тексту: Историја, Градска Општина Палилула.
20 Bogunović, S. (2005) Arhitektonska enciklopedija XIX i XX veka: arhitektura, arhitekti, pojmovi. (1), [Arhitektura],
Beograd: Beogradska knjiga, str. 204.
21 Bogunović, S. (2005) nav. delo, str. 311; Михајлов, С. (2011) „Настанак и развој индустријске зоне на десној
обали Дунава у Београду од краја 19. до средине 20. века”, Наслеђе XII, Београд: Завод за заштиту споменика
културе града Београда, стр. 91–116.
22 Михајлов, С. (2011) нав. дело, стр. 92.
23 Исто.
24 Исто, стр. 93.
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промене организационе структуре, при чему су предратна предузећа национализована, а
оштећени погони су обновљени и проширени.25
Индикативно је да се, поред различитих предања о пореклу назива Палилула,26 на
званичном сајту ове општине упућује на пећи у којима се пекла грнчарија (које су се називале „луле”), а као доказ за ту тврдњу наводе се угашене циглане у комплексу фабрике
„Трудбеник” на Сланачком путу.27 Улица Сланачки пут се спаја с Вишњичком улицом у насељу Роспи ћуприја у близини Аде Хује и води кроз насеље Карабурма до насеља Сланци. У
овој улици налази се шест циглана, које сведоче о дугој опекарској и цигларској делатности
на Палилули.28 Ове циглане су слабо документоване и биле су предвиђене за рушење.29 Према Генералном урбанистичком плану Београда из 2016. године планирано је да постојеће
привредне површине у зони Улице Сланачки пут буду трансформисане у комерцијалне садржаје и за становање.30 Према доступним подацима, циглане „Полет”, „Рекорд” и „Козара”
грађене су око 1900. године, нису у функцији, не уживају статус културног добра и данас се
налазе у приватном власништву.31 У зони око циглане „Полет” налази се комплекс фабрике
„Трудбеник”, који је данас делимично трансформисан у простор „Циглана – Клуб љубитеља
тешке индустрије”.
„Трудбеник” је основан расформирањем предузећа „Обнова”, 1. 4. 1947. године,
као савезно грађевинско предузеће, а након 1952. године почео је да гради и ван граница Југославије.32 Предузеће је запошљавало десетине хиљада радника, а социо-економске
околности деведесетих година условиле су њено отежано пословање. Крајем деведесетих
је отпочела његова подела на више правних лица.33 Након демократских промена, у првој
25 Михајлов, С. (2011) нав. дело, стр. 95; Цизлер, Ј. (2016) Активирање напуштених индустријских објеката у
градовима: институционална ограничења у Србији (докторска дисертација), Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Београд, стр. 247; у даљем тексту: Цизлер, Ј. (2016) Активирање.
26 Постоје још и предања које порекло назива Палилула доводе у везу са забраном пушења у вароши у шанцу
која је престајала на подручју Палилуле, као и с надимком грнчара који је пекао луле. Видети: Bogunović, S.
(2005) нав. дело, стр. 308.
27 Историја, Градска Општина Палилула.
28 Реч је о цигланама: „Полет”, „Трудбеник”, „Јединство”, „Козара”, „Балкан” и „Рекорд”. Видети: Цизлер, Ј. (2016)
Активирање, стр. 238; Историја, Градска општина Палилула.
29 Ротер Благојевић, М. и Николић, М. (2012) „Предлог ревитализације уметничке ливнице ’Скулптура’”, Наслеђе XIII, Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда, стр. 225.
30 Генерални урбанистички план Београда, Урбанистички завод Београда; https://urbel.com/generalni-urbanisticki-plan / [Приступљено: 2. 7. 2019]; Генерални урбанистички план Београда, Службени лист града Београда, бр. 11/2016, Београд: Град Београд, Служба за информисање, стр. 1–106.
31 Куленовић, Р. (2010) Индустријско наслеђе Београда, Београд: Музеј науке и технике, стр. 131–133.
32 „Обнова” је формирана крајем 1945. године као прво савезно грађевинско предузеће за изградњу крупних
објеката. Њеним расформирањем су, поред „Трудбеника”, настала још и предузећа „Хидроградња”, „Пионир” и „Аутопут”. „Трудбеник” је пословао у: Русији, Немачкој, Пољској, Чешкој, Ираку и др. Видети: Ristić,
I. „Bez poznavanja istorije nema ni budućnosti”, Danas, 23. 10. 2014, 24. 11. 2019; https://www.danas.rs/drustvo/
bez-poznavanja-istorije-nema-ni-buducnosti /; Zlatić, I. „Privatizacija i štrajk”, Danas, 29. 11. 2018., 12. 10. 2019.,
https://www.danas.rs/drustvo/privatizacija-i-strajk /; Živic, P. „Trudbenik – od zaboravljenog građevinskog džina do
radničkog muzeja”, BBC, 3. 12. 2018, 17. 6. 2019; https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-46404677/
33 Zlatić, I. нав. дело.

128

ИНДУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ И КРЕАТИВНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ КАО КАТАЛИЗАТОРИ МАНИФЕСТАЦИОНОГ ТУРИЗМА

деценији 21. века, „Трудбеник” је био предмет приватизације, током 2004–2006. промењена је власничка структура предузећа, у периоду 2011–2012. било је у стечају, а данас
послује као акционарско друштво.34 Крајем прве деценије 21. века дошло је до запаженог
пада у области потражње за грађевинским материјалом од глине, што је условило отежано
пословање бројних произвођача у области цигларске индустрије у Србији и шире.35 На
профилу послодавца акционарског друштва ИГМ „Трудбеник” истакнуто је да је реч о
највећој циглани која је од свог постанка била водећа у својој производној грани, унутар
српске привреде.36
Град Београд је, у сарадњи с Друштвом архитеката Београда, марта 2005. године расписао конкурс за анкетно програмско-урбанистичко архитектонско решење комплекса
ИМГ „Трудбеник” у Вишњичкој бањи.37 Предвиђена локација обухватала је терен између
Вишњичке бање, гробља „Лешће”, насеља Ћалије и Роспи ћуприје.38 Програм конкурса је
налагао решавање стамбеног насеља (тржишног и социјалног становања) с пратећим јавним
садржајима.39 Планирано је да се добијена решења употребе приликом израде Плана детаљне регулације за дату локацију, да се добију рационални одговори на карактеристике задате
локације и да се афирмишу њени потенцијали.40 Аутори конкурсних решења су указивали на
значај индустријског наслеђа на овом подручју.41 Првонаграђеним решењем била је предвиђена реконструкција циглана „Рекорд” и „Козара”, у којима би се организовали центар посвећен култури и трговини („Рекорд”), односно спорту и рекреацији („Козар”).42 План детаљне регулације стамбеног насеља Вишњичко поље, према првонаграђеном конкурсном

34 Цизлер, Ј. (2016) Активирање, стр. 248.
35 Denić, V. „Domaćem tržištu potrebno 25 modernih ciglana”, Građevinarstvo, 13. 7. 2009, 9. 7. 2019, https://www.
gradjevinarstvo.rs/tekstovi/760/820/domacem-trzistu-potrebno-25-modernih-ciglana/ ; Conić, I. „Ciglane
Nexe obustavljaju proizvodnju”, Gradnja, 20. 12. 2012, 9. 7. 2019; https://www.gradnja.rs/ciglane-nexe-obustavljaju-proizvodnju /
36 IGM Trudbenik a.d., Poslovi infostud, https://poslovi.infostud.com/poslodavac/igm-trudbenik-a.d/2932/ ,
[Pristupljeno: 16. 10. 2019]
37 Бајић, Т., Манић, Б. и Ковачевић, Б. (2014) „Социјално становање у Београду: пракса архитектонско–урбанистичких конкурса (2003–2014)”, Архитектура и урбанизам, бр. 39, Београд: Институт за архитектуру и
урбанизам Србије, стр. 34–35.
38 Цизлер, Ј. нав. дело, стр. 240–241.
39 Бајић, Т. и Манић, Б. „Социјално становање у Србији пред изазовима климатских промена: Да ли архитектонско-урбанистички конкурси охрабрују иновативност?”, у: Климатске промене и изграђени простор. Политика и пракса у Шкотској и Србији, приредили Пуцар, М., Димитријевић, Б. и Марић, И. (2013) Београд:
Институт за архитектуру и урбанизам Србије, стр. 213.
40 Бајић, Т., Манић, Б. и Ковачевић, Б. (2014) нав. дело, стр. 34.
41 Цизлер, Ј. нав. дело, стр. 241.
42 Vučić, J. „Mali grad u Beogradu”, Glas javnosti, 1. 11. 2005, 18. 6. 2019; http://arhiva.glas-javnosti.rs/
arhiva/2005/11/01/srpski/BG05103101.shtml/ . Аутори првонаграђеног решења били су архитекти Дарко и Миленија Марушић, Ђорђе Алфиревић и Ана Чарапић. О њиховом решењу видети: Аноним. (2005)
„Резиденцијално насеље у Вишњичком пољу за анкетно-програмско урбанистичко-архитектонско решење
комплекса ИМГ ’Трудбеник’, Вишњичка бања”, Београд, Архитектура и урбанизам, бр. 16–17, Београд: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, стр. 106–107.
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решењу је усвојен 2011. године,43 а 2019. године усвојен је План детаљне регулације дела
стамбеног насеља Вишњичко поље.44
У Плану детаљне регулације насеља индустријско наслеђе (старе циглане) наводи се
као посебан потенцијал подручја, а нарочито су истакнути димњаци као „изразит визуелни репер ширег окружења”45. Планом су преписани услови заштите културног наслеђа и
заштите природе, на локацији су евидентирани само археолошки локалитети, међу којима
се налазе и простори циглане „Козара” и „Полет”.46 Истим актом предвиђено је и очување
амбијенталних карактеристика подручја, а у том циљу предвиђена је реконструкција циглане „Рекорд” (за намену културе), као и задржавање и конзервација димњака циглане (у
склопу предвиђеног трга). У дуготрајном процесу израде плана је највећа пажња посвећена
формирању стамбених капацитета и опреми насеља потребном инфраструктуром, а део
„Трудбеника” на којем се налази циглана „Полет” није био обухваћен конкурсом и планом
детаљне регулације.47
Током друге деценије 21. века, акционарско друштво ИМГ „Трудбеник” је отпочело с реорганизацијом, која је подразумевала пренамену постојећих производних погона
у магацинско-складишне просторе и канцеларије, а у складу с новим законом предвиђена
је и конверзија права о коришћењу земљишта у право својине.48 Предузеће се 2015. године
бавило рентирањем, а просторе унутар овог комплекса је користило око 200 закупаца.49

Креативни трудбеник
Неискоришћени простори фабричког комплекса „Трудбеник” су и пре него што је предузеће отишло у стечај (2011), а на предлог тадашње управе, изнајмљивани уметницима за
атељее. Забележено је да је током наредних година постојала тежња управе да се „подржи боравак уметника у фабричком комплексу”50. Вајар Виктор Киш (1973) је 2012. године изнајмио простор са идејом да од једне просторије начини радионицу, док би у другој
оформио угоститељски објекат, од чијих прихода би била исплаћивана рента.51 Кишу су
се ускоро придружили и други креативци у овом простору, који је постепено прерастао у
43 План детаљне регулације стамбеног насеља Вишњичко поље, Општина Палилула и Општина Звездара, Службени лист града Београда, бр. 26/2011, Београд: Град Београд, Служба за информисање, стр. 57–95. (У даљем
тексту: Службени лист града Београда, бр. 26/2011.); Цизлер, Ј. (2016) Активирање, стр. 241.
44 Реч је о делу насеља који се простире источно од планиране саобраћајнице Нова 1, а која је предвиђено да
се наставља, од постојеће Улице Даринке Јеврић, јужно од Сланачког пута. Видети: План детаљне регулације дела стамбеног насеља Вишњичко поље, градска Општина Палилула, Службени лист града Београда, бр.
105/2019, Београд: Град Београд, Секретаријат за информисање, стр. 14–39.
45 Службени лист града Београда, бр. 26/2011, стр. 57.
46 Службени лист града Београда, бр. 26/2011, стр. 64.
47 Цизлер, Ј. (2016) Активирање, стр. 242.
48 Исто, стр. 248.
49 Исто.
50 Исто.
51 Ćirić, S. ’Silk Scarves And Iron’, CorD magazine, No 158, Dec 2017, 29. 7. 2019; https://cordmagazine.com/interviews/viktor-kiss-sculptor-silk-scarves-iron /
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уметничку колонију.52 Захваљујући иницијативи ове групе аутора на челу с Кишом, 2013.
године је отпочео с радом клуб „Циглана”. Први фестивал посвећен уметности под називом
„Девет (Dev9t)” организован је на овој локацији 2015. године. Клуб „Циглана” је постао
препознатљиво место у туристичкој понуди Београда, а захваљујући фестивалу „Дев9т”,
место је препознато и у региону.
Упркос аутентичности својих радова, Киш је на културној сцени препознат првенствено захваљујући активностима у домену популаризације и организације садржаја и догађаја у „Циглани” и обратно: Кишове инсталације и скулптуре монументалних димензија,
израђене од гвожђа и смештене у амбијент напуштеног индустријског постројења, чине
базу око које је даље грађен идентитет овог рециклираног амбијента. Захваљујући радовима тзв. уличних уметника, околни зидови оплемењени су бројним графитима, чиме је
читав простор трансформисан у својеврсну алтернативну галерију која представља „антитезу класичној уметничкој сцени”, а нарочито је атрактивна у контексту доминирајућег
потрошачког друштва.53
Савремена истраживања алтернативних културних пракси у социјалистичкој Југославији указују на њихову улогу у креирању виталне и амбивалентне културе, која је доприносила успостављању моћи државе „у збиру различитости”.54 Осим овог дискурса, треба
указати и на сродна залагања вајара и архитеката, а која су била актуелна током друге половине прошлог века. Почетком шездесетих година, вајар Момчило Крковић (1929–2011) и
архитекта Александар Ђокић (1936–2002) су се, у складу с владајућом атмосфером у струци
и подстакнути привременим изложбама скулптуре на отвореним јавним површинама, јавно залагали за стално постављање дела вајарске уметности, не само на централним градским просторима већ и на мање атрактивним локацијама.55 Исти аутори су иницирали и
формирање „Парка скулптуре” на левој обали Саве, који је остао нереализован.56

Фестивал „Дев9т”
Фестивал „Дев9т” је осмишљен као регионална смотра кретивности, са идејом промоције
девет видова уметности: сликарства, вајарства, књижевности, архитектуре, фотографије, филма, плеса, стрипа и музике, а по узору на фестивал Burning Man у Невади.57 Прва
52 Everts, I. ’Sculptor Forges Art Community in Old belgrade Factory’, Balkan Insight, 19. 12. 2018, 2. 8. 2019, https://
balkaninsight.com/2018/12/19/sculptor-forges-art-community-in-old-belgrade-factory-09-27-2018 /
53 Matijević, B. i dr. „Oblici umetničkog organizovanja u džentrifikovanom prostoru – primer Ciglane”, Sociologizam,
19. 1. 2018, 23. 8. 2019; https://www.sociologizam.net/2018/01/oblici-umetnickog-organizovanja-u.html/; Everts, I.
nav. delo.
54 Đilas, M. (2014) Prostori reprezentacije moći alternativnih kulturnih praksi u Jugoslaviji: 1945–1980 (doktorska disertacija), Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, str. 123.
55 Јевтовић, А. (2018) Архитекта Александар Ђокић (докторска дисертација), Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд, стр. 126, 130, 135–136, 292–293, 495.
56 Јевтовић, А. (2018) нав. дело, стр. 130.
57 Anonim. „Festival Dev9t: Buring Man na srpski način”, Urban Bug, 13. 5. 2015, 8. 8. 2019, http://www.urbanbug.net/
magazin/vest/festival-dev9t-burning-man-na-srpski-nacin/ У даљем тексту: Anonim. Festival Dev9t: Buring Man;
Everts, I. нав. дело.
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„Дев9тка” организована је 2015. године под слоганом „Стварај даље”, а тема за учеснике је
била слободна. Већ од наредне године, конкурс за учеснике је подразумевао да одговоре на
задату тему. Досадашње теме фестивала су биле: Портал (2016), Светлост и сенке (2017),
Огледало (2018) и Алхемија (2019).58 Основни циљ оснивања фестивала био је презентација
свих аспеката уметности, али и да се укаже на то да су уметници „покретачи уметничких,
социјалних и свих других кретања у друштву”.59 Током девет дана трајања фестивала, посетиоци су у прилици да присуствују бројним садржајима, али и да активно учествују у
креативним радионицама. О растућој популарности ове манифестације говори податак да
је већ на другом фестивалу (2016) број посетилаца износио 35.000, док је на прва три фестивала (2015–2017) укупно учествовало више од 2.000 уметника из Србије, региона и Европе.60
Фестивалске активности оранизоване су по фавелама унутар напуштеног фабричког комплекса, док је за главни изложбени простор одабран простор унутар старе циглане. Управо
„апокалиптичан” амбијент ове простране галерије у знатној мери доприноси препознатљивости читавог фестивала,61 али и интензивним утисцима посетилаца. Затварање фестивала
обележава се спаљивањем скулптуре у форми броја девет, а која је висока девет метара.
Ритуално-примитивном карактеру овог чина доприносе пратећи перформанси плесача и
хорска музика. Снажна симболичка вредност спаљивања скулптуре може се тумачити кроз
призму „примитивног” и „митског говора” Ролана Барта (Roland Barthes), чије је постојање у контексту временских и просторних одредница „безвремено”, односно које „долази у
супротност са свим што се мења и развија – са „цивилизованим”62. Циљ овог ритуала је да
скрене пажњу посетилаца фестивала с материјалне димензије затечене, створене, конзумиране уметности на доживљено искуство и саму креативност, „која ће ићи даље”63.
Узорни фестивал у Невади свој назив дугује чину спаљивања велике скулптуре у
облику човека. Према Ли Гилмор (Lee Gilmore), то „ритуално жртвовање” постаје спиритуални чин за све посетиоце који се одупиру доктринама религијских институција, а услед
чега посета фестивалу Burning Man њима пружа искуство неконвенционалног ходочашћа
и трансформативног путовања.64 Осим тога, сматра се да „ко-креативна” деструкција и
спаљивање уметничких дела, која настају током овог фестивала, подстиче трансформацију традиционалних конвенција о производњи и потрошњи, док концепт уметности коју
58 Фестивал се одржавао током јуна, у различитим терминима: од 8. до 14. (2015), од 10. до 18. (2016), од 9. до 17.
(2017), од 15. до 23. (2018) и од 14. до 22. (2019)
59 Масниковић, И. „Магија алхемије”, Политика, 10. 6. 2019, 12. 6. 2019, http://www.politika.rs/scc/clanak/431510/
Magija-alhemije/
60 Ćirić, S. нав. дело; Živković, A. Aida & Selena: „Uskoro ćemo se na festivalu Dev9t svi pogledati u ogledalo”, 42 magazin, 15. 5. 2018, 2. 8. 2019, http://42magazin.rs/festival-dev9t-2018 /
61 Spasić, T. (2019) „Dev9t: Alhemija uživo”, Lice ulice, jul/avgust, broj 54, str. 46.
62 Антлиф, М. и Лејтен, П. „Примитивно”, у: Критички термини историје уметности, приредили Нелсон, Р. и
Шиф, Р. (2004) Нови Сад: Светови, стр. 275–279.
63 Kalaba, A. „Viktor Kiš za Noizz: Filozofi treba da se pokrenu”, Noizz, 17. 5. 2018, 8. 8. 2019, https://noizz.rs/intervju/
viktor-kis-za-noizz-filozofi-treba-da-se-pokrenu/shem9h2/
64 Gilmore, L. (2010) Theather in a Crowded Fire: Ritual and Spirituality at Burning Man, Berkley, Los Angeles, London:
University of California Press.
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креирају њени конзументи може превазићи оквире ове манифестације.65 Нарочито је значајно позиционирање фестивала у контексту постиндустријског информационог рада у
области нових медија, према којем привремени град у Невади (Black Rock City) представља
контрапункт корпоративном окружењу, заступа идеологију радикалне демократије попут
оне коју пружа интернет и одупире се конзумеризму и тржишној сепарацији људи базираној на новчаним средствима.66 Фестивал у Невади позива своје учеснике на активно стварање, насупрот пасивном конзумирању догађаја, док истовремено разбија конвенције о томе
ко може стварати уметност и како уметност треба доживљавати.67
Наратив о значају партиципације у креативним процесима је једна од окосница
промотивних активности фестивала у Београду. На званичној интернет презентацији фестивала „Дев9т” доступан је „Приручник за стварање” у којем се, између осталог, позивају
појединци да уместо свакодневице, одаберу уметничку свакодневицу.68 У најавама поводом првог одржавања фестивала посетиоци су позивани да искусе туђе стваралаштво, да
створе своје и да учествују у креирању „уметничке утопије”69. Према Жану Сервијеу (Jean
Servier), утопија је „реакција једне друштвене класе” и умирујућа визија будућности, док
треба имати у виду и да „свака визија онога што би требало да буде повлачи за собом критички суд онога што јесте”70.
Један од главних туристичких потенцијала Србије су манифестације, међу којима се
„Егзит” и „Гуча” издвајају као фестивали који прерастају националне оквире и препознатљиви су на међународном туристичком тржишту.71 Ова два фестивала фундаментално
се разликују према музичко-идеолошком оквиру и извођачкој естетици, а тумаче се и као
репрезенти два дијаметрално различита културна модела и вредносна система која владају у Србији.72 „Гуча” се повезује с „Балканом” и „аутентичним националним бићем”, а
„Егзит” са антинационализмом, проевропском и пројугословенском реториком.73 Концепт
фестивала „Дев9т” базиран је на тежњи да се Србија промовише као земља богата људима
65 Chen, K. K. (2012) ’Artistic Prosumption: Cocreative Destruction at Burning Man’, American Behavioral Scientist, Volume 56, Issue 4, рp. 587–588. О појму „ко-креације” видети: Anušić, Z., Suzić, N. i Tekić, A. (2015) Menadžment proizvoda i usluga, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, str. 63–82.
66 Turner, F. (2009) ’Burning Man at Google: a cultural infrastructure for new media production’, New Media & Society,
Volume 11, Issue 1–2, рp. 73–94.
67 Chen, K. K. (2009) Enabling Creative Chaos: The Organization Behind the Burning Man Event, Chicago & London:
The University of Chicago Press, p. 2.
68 Dev9t, http://dev9t.com/manual/ , [Pristupljeno: 17. 7. 2019]
69 Anonim. „Festival Dev9t: Buring Man”.
70 Servije, Ž. (2005) Istorija utopije, Beograd: Clio, str. 31–32.
71 Đorđević, S., Jovanović, Z. i Miletić, V. „Manifestacioni turizam u Srbiji u uslovima civilizacijskih konfrontacija”, u:
Proceedings [Elektronski izvor] / 11th International Multidisciplinary Scientific Conference Eurobrand, priredila Vignjević Đorđević, N. (2015) Zrenjanin: TQM centar, str. 245.
72 Gligorijević, J. ’Serbia’s Exit and Guča Trumpet Festivals as Micro-National Spaces: Between Nation Building ad
Nation Branding’, in: Memory, Space and Sound, editors Brucila, J., Johnson, B. and Richardson, J. (2016) Bristol, UK:
Intellect, рp. 125–144.
73 Simić, M. (2007) „Exit u Evropu: popularna muzika i politike identiteta u savremenoj Srbiji”, Kultura broj 116–117,
Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 104, 120–121.
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способним и вештим у области уметности.74 Иако фестивал формално више припада културном моделу који „Егзит” репрезентује, он заправо надилази наведену поделу на pro et
contra и фокусира се на ослобађање креативних потенцијала појединаца. У домену сродних манифестација, које доприносе ревитализацији окружења, овај фестивал се може посматрати у низу са „Кустендорфом”, који се одржава у Дрвенграду на Мећавнику. Реч је о
иницијативи која је такође потекла из кретивног сектора, али која је у функцији одрживог
развоја и ревитализације руралног амбијента.75 Иницијативу редитеља Емира Кустурице
подржао је Унеско,76 у складу са обимом целокупног пројекта, док је иницијатива на простору „Циглане” фокусирана на активну заједницу и „критичко размишљање према доминантним институционалним праксама”77. Дрвенград се сматра хетеротопним простором,
који посетиоцима омогућава „дистанцу од свакодневице” и у којем је културни амбијент
креиран организовањем фестивала, а који доприноси његовој одрживости.78 Заједничко за
Дрвенград и „Циглану”, „Кустендорф” и „Дев9т”, је однос према глобалном контексту. Иако
формално припадају супротстављеним културним моделима на домаћем тлу, у оба примера су ресурси употребљени у функцији одрживог развоја припадајућег подручја (руралног
или урбаног). Њихове разлике препознате су у односу према институцијама, потрошачком
друштву и савременој свакодневици.

Закључак
Глобално тржиште градова је наметнуло нове захтеве и темпо развоја, а капацитети широм света оправдано указују на одржив развој као најприхватљивији. Простор на којем се
одржава фестивал „Дев9т”, данашња „Циглана”, садржи у себи меморијски запис који сеже
до почетка 19. века. Дуга традиција занатства и грнчарске индустрије трансформисана је у
индустријску производњу опекарских производа на овом подручју, док шири потез општине Палилула представља једну од првих индустријских зона чији је развој утицао на индустријализацију Београда и Србије. У социјалистичкој Југославији фабрика „Трудбеник”
била је водећи произвођач у својој делатности и окупљала је велики број запослених, након
чега је претпрела заједничку судбину читаве нације. Трансформације индустријске производње су на овој локацији оставиле запис о свом постојању и трајању, а након тога, овај
простор постао је сведок транзиције ка постиндустријском свету. Одсуство институционалне заштите је омогућило новим корисницима простора бивше фабрике да адаптивном
74 Ćirić, S. нав. дело.
75 Medojević, J., Milosavljević, S. and Punišić, M. (2011) ’Paradigms of rural tourism in Serbia in the function of village
revitalisation’, Human Geographies 5.2, рp. 93–102.
76 Lukić, T. et al. (2013) ’The Region of the Tara Mountain – Entrepreneurial Initiatives’, European Researcher Vol. 51,
No 5–4, p. 1516.
77 Кисић, В. (2014) „Стваралац, са-учесник, критичар, конзумент – оквири учешћа грађана у стварању баштине”, Култура број 144, Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 108.
78 Mihajlović, J. and Lazović, Z. (2017) ’Drvengrad and Andrićgrad in developing the idea and the concept of heteotopic
spaces – Theme parks and „theme towns’”, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civili Engineering Vol. 15, No
2, рp. 274–275.
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пренаменом од њега начине седиште креативне индустрије. Организовањем манифестације простор је обогаћен новим дискурсом који посетиоце активира да истовремено евоцирају сећање на све радне напоре који су цивилизацију довели до садашњег тренутка, да
критички посматрају садашњост која од њих покушава да направи пасивне потрошаче и да
учествују у креативној илузији да је отпор могућ.
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INDUSTRIAL HERITAGE AND CREATIVE INITIATIVES
AS CATALYSTS OF EVENT TOURISM
Abstract

The concept of sustainable urban development requires re-purposing of buildings and areas in service of local communities. Industrial complexes which are no longer used for their original purpose
are often left to degrade, simply because their demolition requires large investments. In such circumstances, creative sector initiatives were proved to be of multiple importance. They do not require too
much of financial investment and do provide authentic solutions for the given problem. Innovation
in that domain significantly contributes to the tourism industry, in particular to some forms of selective tourism and to outbound markets whose demands are increasingly difficult to be satisfied by
mass tourism products. Among examples from practice, the case of “Ciglana” in Karaburma (Brick
factory) in Belgrade stands distinguished, as a place where the festival “Dev9t” dedicated to creativity has been organized. This area contains the memory of various layers and stages of Belgrade’s
industrialization and it is not under institutional protection. In this paper, the process of its adaptive
reuse was discussed, as well as new meanings assigned to it by the festival activities.
Key words: industrial heritage, urban recycling, adaptive reuse, creative initiative, festival Dev9t, event
tourism, Belgrade

138

Новица Милић

Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације, Београд
DOI 10.5937/kultura2171139M
УДК 316.775/.776:7.097(497.11)"2006/..."
оригиналан научни рад

КУЛТУРА ОД СИМУЛАЦИЈЕ ДО
СИМУЛАКРУМА И НАЗАД
ТЕЛЕВИЗИЈСКИ РИЈАЛИТИ КАО СИМПТОМ
Сажетак: Ријалити-шоу или ријалити-програм јесте симптом новог преплитања метафизике два света и технолошког апарата. Да бисмо га анализирали у својству симптома – скупа
повезаних знакова – морамо се послужити семиологијом медија, издвајајући кључне кодове
као, такође, скупове правила и протокола за знаковне праксе који продукују овакве телевизијске емисије. У анализи се показује да су ти кодови, од којих узимамо у обзир минималан
број оних најважнијих, такође и кодови који уређују свакодневну циркулацију представа и
дискурзивних феномена, што отвара низ нових питања: у којој мери је ријалити слика текуће свакодневице, да ли је реч о симулацији (имитирању) свакодневице, или је реч о тзв.
симулакруму, знаковној структури која умиче старој подели на моделе и копије, и да ли је
можда из угла тог обрта у стварању и циркулацији репрезентација свакодневица сада та
која постаје симулација симулакрума, односно на своје начине имитација ријалитија као
симптома укрштање метафизике и технологије.
Кључне речи: ријалити, телевизија, симулација, симулакрум, семиологија

У

култури нашег времена технолошке промене довеле су до нових појава, а међу
њима и до укрштања технологије и метафизике. Једна од тих нових појава јесте
и појава тзв. симулакрума. Док је симулација у основи била имитација, антички
мимесис, копирање, где се настоји да копија буде што сличнија моделу, односно оригиналу;
симулакрум није симулација подигнута на виши ступањ, па се успешна копија не разликује
од модела, већ је промењена и природа разлике између симулације и симулакрума. Код
симулакрума није могуће разликовати копију и оригинал, тj. „симулакрум није деградирана
копија, он у себи садржи позитивну моћ”, пише Жил Делез, и подвлачи: „негира и оригинал
и копију, и модел и репродукцију”.1 Као такав, симулакрум је аутентичан, односно, и
тачније, његова аутентичност је већ у његовој природи као јединствене појаве, иако се
може продуковати (репродуковати) у много примерака и видова. Симулација је, показује
Делез, само „спољашњи ефекат” симулакрума: симулација за унутрашњу основу и мерило
има сличност, док симулакрум има сличност као учинак, што ће рећи да симулакрум може
продуковати симулације, али не и обрнуто. У питању се свет разлике код симулакрума,
1 Deleuze, G. La logique du sens (1968), Paris: Minuit, р. 214.
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и свет идентичности код симулације, односно метафизичка дистинкција између Бића
и Појаве, пренета на пар модел – копија, није више могућа код симулакрума, јер је он
заобилази и преноси се у свет различитог, сингуларног и отвара креацији нове могућности.
Овај однос између симулакрума као поља различитости и јединствености и симулације као учинка симулације промењен је од првих Делезових увида у теорији симболичке
размене код Жана Бодријара, вероватно најпознатијег управо по књизи Симулакрум и симулација. За Бодријара, из идеолошких и полемичких разлога, симулакрум је ипак симулација подигнута на виши ступањ, и он је негативан, ако не и негативнији од симулације. Бодријар пренебрегава кључни увид Делеза, а не само начелну разлику између симулакрума и
симулације: то да симулакрум, како Делез каже, „садржи позитивну моћ”. Док симулација,
као опонашање, копирање, имитација, поново подлеже метафизици Бића и Појаве, модела
и копије, симулакрум метафизику оставља по страни као скуп тзв. бинарних опозиција, јер
нема потребе за њеним дистинкцијама, пошто је управо у пољу дистинкција, различитости, сингуларности. Ми ћемо у овом огледу следити раније Делезове увиде, користећи само
повремено запажања Бодријара.
Авангардна уметност је с Дишановим ready-made објектима као артефактима започела нови културни низ, да би тај низ данас, стотинак година после Дишана, био свеприсутан: дигитални објекти, рецимо, јесу симулакруми (simulacra), утолико што је код њих
свака копија идентична оригиналу, односно измиче дистинкцији копије и оригинала, као
и разни други медијски продукти, попут телевизијске слике која је једнака и на полазишту
и на циљу. Телевизија је настала као нова врста технологије, строја за продукцију слика
које се крећу и које говоре, али за разлику од филма она поседује могућност да ту продукцију успостави као репродукцију тренутка, што унеколико компликује – начелно поново
заобилази – стару метафизичку опозицију између продукције као стварања или произвођења и репродукције као понављања произведеног: тренутак је, као сада-момент, оно што
је управо непоновљиво. Отуда је технологија телевизијског преноса догађаја симулакрумске природе, а симулација, оно што оставља утисак сличности или чак једнакости призора који се снима и призора који се гледа и слуша, управо је продукт ове симулакрумске
технологије.
Телевизија нас овде посебно занима из угла продуковања симулакрумске културе,
јер се неретко, и с много права, за њу каже да своју суштинску моћ и аутентичност постиже
онда кад „уживо”, „у реалном времену”, емитује слике неког догађаја. Овде не можемо да се
бавимо многим аспектима телевизије као вероватно још увек најутицајнијег медија нашег
времена, али можемо да испитамо на који су начин симулакрумска медијска култура продукује и репродукује у једном телевизијском жанру који је доживео знатну популарност
последњих година, и у свету и код нас, а који се такође, унутар „аутентичности” телевизијског „живог” преноса слике, позива и сам на трагање за „аутентичношћу”, и својих догађаја
и учесника у тим догађајима. Реч је о тзв. ријалити-програму (или reality show).
Ријалити-програма или напросто ријалитија има разних, и њихови продуценти –
чија је улога кључна у овом типу програма – не престају да изналазе нове мотиве, односно ситуације. Њихов заједнички именитељ би се управо могао узети као провоцирање
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и испољавање аутентичности2 унутар инсценираног, ограниченог непосредног окружења.
Полазна претпоставка је да ће се иза реалности какву свакодневно сусрећемо открити врста „праве”, „истинске”, „скривене” реалности коју прва прикрива или пак у недовољној
мери показује. То је „реалност” иза реалности, „природа” иза природе, која се отуда сматра
за аутентичну. Та полазна претпоставка је метафизичка, ако се сетимо да метафизика, према Ничеовом увиду, одувек постулира да постоје два света, односно поделе света на два
света: на „прави”, „виши”, „истинитији” – утолико „аутентичнији” – и на свет који је познат
свакодневни свет, али који је „нижи”, „неправи”, „привидни”; модел за ову метафизичку
поделу света на два света је, за Ничеа, платоновска метафизика идеја, коју наставља и учвршћује за традицију (и дан-данас присутни, само у другачијим облицима) хришћанско дуго
средњевековно доба. Овде је, код ријалитија, метафизичка потреба за „светом” иза „света”,
за његовом „дубљом” или скривеном „аутентичношћу” остварена технолошким апаратом
телевизије. Реч је о укрштању метафизике и технологије на нове начине.
За почетак, потребно је вештачки створити неку врсту „кулиса” за ријалити-програм,
односно посебан хронотоп, ситуацију која упућује на издвајање из опште средине и просторно и временски, и чија је функција сажимање, концентрација комуникације како би се
њоме лакше управљало. Ситуација је оквир, а тај оквир мора бити потенцијално драмски,
у двоструком значењу: да учеснике међусобно доведе до извесне радње, где се различити,
потенцијално конфликтни мотиви могу испољити кроз сучељавања, ако не и кроз борбу за
награду (учесницима се обећава, ако су „успешни”, по правилу висока награда), и да сваког
учесника појединачно покаже, поново испољи, у светлу његовог потенцијала као јединственог (у тачки кад он „иступа” из редовног, стандардног понашања одређеног социјалним кодовима понашања и постиже своје „право лице”, оно које му је „природно”, „некодирано”).
Ријалити стоји између некад експерименталног жанра cinema verite, „кино-истине”,
где се сматрало да ће се „стварност”, односно њен исечак, показати какав јесте без интервенције у снимани призор, и потпуно „скриптованог”, детаљно испланираног, сценаријом
унапред одређеног догађаја који се показује на екрану или на сцени. И зајми од обе стране: од прве илузију да је све „природно”, „аутентично”, од друге да догађаје и карактере –
учеснике који су у улози „натуршчика”, јер „играју” себе – треба провоцирати, делимично
„скриптовати”, односно усмерити и ситуацијом и интервенцијама које посматрачи не виде,
у правцу који ће бити „занимљив” за ове потоње. Ово усмеравање разликује ријалити-шоу
од призора снимљених „скривеном камером” (candid camera), где се рачуна на важан момент изненађења, и где се они који су тако снимљени заправо доведени у необичну ситуацију на коју нису могли ни рачунати.
Семиолошки посматрано, реч је о пар кодова који се укрштају, приближавају а онда
одмичу једни од других како би остварили и моменте напетости и, удаљавањем, ослободили волумен за импровизације и експонирања учесника. Ваља имати на уму да је кôд
скуп правила, а да је правило другачије од закона. Док закон има апсолутно важење, то
јест важи и за онога што се ставило, или покушало да се стави изван закона, код правила
се, као у игри која такође подлеже скупу правила, може бити изван, изван игре – ријалити
2 Полазимо од одређења које је својевремено дала Анета Хил. Видети: Hill, A.: Reality TV – Audiences and Popular
Factual Television (2005), New York: Routledge, рр. 57−78.
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ће рачунати на ту могућност искључења, односно искључење ће укључити међу своја правила. То чини однос правила и закона – не само правног, већ социјалног, моралног, естетичког итд. – замршенијим, односно допушта да, нарочито у случају ријалитија, измицање
општим моралним нормама као законима.3
Први код ћемо назвати ситуационим, други етичким, трећи персоналним, а четврти
продуцентским. Како су термини условни, морају се разјаснити.4
Ситуациони код ријалитија представља скуп услова под којима ће се догађаји преносити у
семантичке токове: место које се спецификује као простор издвајања за кретање и боравак
учесника, време које ће провести заједно изоловани од остатка света, предмети и „кулисе”
које оваквом хронотопу дају конкретан вид. Камере и микрофони покривају највећи део
тог простора и времена као исечка из света, а хронотоп не само да није „било који”, већ је
успостављен сврховито, управо зарад означавајућих токова, оних токова који ће прећи у
визуалне или звучне ознаке, усмерен према захтевима сигнификације. Тај је кôд мало променљив током ријалитија, он се само модификује за потребе слике и звука, то јест за праћење догађаја, променом углова камере и сцена како би се истакла илузија континуитета,
поново зарад „аутентичности” призора који се посматрају.
Други кôд смо назвали етичким. Реч је о скупу правила за понашање које је предодредила средина из које долазе учесници и које они уносе у ријалити. Етички кôд је, такође,
скуп више подскупова сигнификације, где одређене синтаксе или „фразе” које уређују понашања, тако да се она могу показати другима, имају двоструку функцију. Оне не само да су
„реченице” које управљају навикама у понашању учесника, већ и синтагматски обрасци који
управљају очекивањима гледалаца. Овај скуп кодова је етички, јер их чине правила личног
понашањa у некој заједници, и назив не мора да буде одређен ни позитивно ни негативно,
као што ни морал – који се обично узима у својој видљивијој форми социјалне прихватљивости или неприхватљивости – није јединствен по пореклу и циљу: постоје и најчешћи су
морали добра и зла, али постоје и морали, односно етички кодови, грађени око уживања
као у хедонистичким етикама, или на пробитачности, који уређују правила понашања у бизнису на пример, односно морали такмичења, не само у спорту већ и свакодневици, морали
усмерени према лепом итд. У сваком од тих случајева ипак је на делу из позадине одређени
етички кôд, а он може бити мање или више строг, или мање или више релаксиран, понекад
и хетерономан, па и хетероген, кад доноси дилеме или тражи изборе, односно кад потиче из
више извора или себе испитује с обзиром на различите сврхе. Понашање је сигнификација –
социјално испољавање кроз знакове и значења – којим овакви кодови дају подршку.
3 Видети: Baudrillard, J. (2004) Fragments, trans. C. Turner, London: Routledge, рр. 36−37.
4 Кôд је као термин за скуп апстрактних правила дискурса, за разлику од конкретних порука у неком типу језику, увео у лингвистику Роман Јакобсон у низу радова још средином прошлог века. У отприлике исто време се
код појављује као један од темељних израза за нову компјутерску технологију и њене тзв. вештачке језике. Док
је у лингвистици Јакобсона и његових настављача, такође и у кибернетици код Шенона и Винера, кôд узиман
као скуп правила који могу олакшати или отежати преношење поруке, с Маклуаном се мења поглед на кôд:
медиј је већ порука, односно предодређен кодовима које користи. Ми термин код користимо у овом, маклуановском значењу које се нарочито развија тзв. Чикашка школа теорије медија. Видети о томе: Mitchell, W. J. T.,
M. B. and Hansen, N. eds. (2010) Critical Terms of Media Studies, Chicago and London: University of Chicago Press.
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Персонални кôд чине начини на које појединац себе сигнификативно испољава пред
другима. Ти начини могу варирати од кодова образаца, односно конвенција па до идиосинкратичних иступа којима се нарушавају схематски кодирана понашања. Ако је ријалити
својим основним интенцијама усмерен да провоцира „аутентичност”, тада се персонални
кодови усмеравају и према полу идиосинкратичности. Заправо, ријалити најпре допушта
да се испоље персонални кодови како би понашања учесника приказао као њихове „карактере” (стабилан, прзница, причљив, дружељубив, усамљеник, одбојан, сугестиван или наговорљив, напрасит, сталожен, од помоћи ближњима, себичан итд.), али оно за чиме ријалити трага није да препусти учеснике њиховим видљивим, успостављеним „карактерима” већ
да, на тој основи, која поново гради очекивања публике, доведе до искакања из властитог
„лика”, до неочекиваног из претходних понашања и иступања, које сада властиту „персону” („маску”, „образину”, фигуру изграђену као понашање за друге) изоштрава и показује
„лице” наводно скривено испод раније кодираног „карактера”. То би искакање из једног
кôда персонализације у други кôд, прекидом обрасца или његовим нарушавањем како би
се показало „наличје” особе, био онај циљ „у резерви” сваког ријалитија, провоцирање и
инсценирање „аутентичности”.
Отуда последњи кôд, назван драматски, надређује претходне. Он из позадине вреба
како би довео до прекида очекиване синтаксе у неочекиван обрт или троп, како би читав
програм учинио „занимљивим”. На линијама континуитета које успостављају претходни
кодови драматска сигнификација прави урезе, прекиде, дисконтинуитете. Чак и кад одређена црта понашања показује развој неке одлике као њен успон, јачање снаге и пење се до
тачке која је нека врста врха за ту особину, догодиће се обрт, као у драми кад кулминација
пређе праг напона и догађај почне да показује опадање тензије, преокрет из климакса у
противклимакс. Драмске теорије од Аристотела до „постдрамског” театра на различите начине одређују драматске кодове, односно правила за драмску сигнификацију. Али као што
у драми редитељ, ослоњен на аутора, одређује ритам понашања, односно означавалачки
процес, тако овде продуцент управља распоредом догађаја који се снимају, преплићући раније поменуте кодне механизме.
Сви се ови кодови, неки у скоро истом, други у нешто промењеном облику појављују и у
свакодневици. Ситуациони кôд није тако привремен и артифицијелан као у ријалитију, али
је ту као „кулисе” за наше знаковне праксе; етички и персонални кодови се скоро поклапају,
једино није јасно шта би у свакодневици заменило драматски кôд, односно која би инстанца играла улогу „продуцента”. У ријалитију су кодови из свакодневице појачани и стављени
у медијску интеракцију, моћима и средствима медијског посредовања.
Међутим, постоји још барем једно важно питање на које треба потражити одговор
пре него што се позабавимо односима ових кодова. За кодове практичног, свакодневног
понашања рекло би се да нису упућени према медијском представљању као што су то кодови, иако исти, у пољу медијског спектакла, где спада и ријалити. То је тачно, али је исто
тако тачно да се свакодневно понашања и медијско понашање у значајној мери преклапају,
будући да су и свакодневна понашања својом социјалном страном упућена на то како субјекти себе представљају за друге субјекте, па чак и за саме себе. Реч је о ономе што се може
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назвати механизмом персонализације, чије је прве моделе изнео још стари римски мислилац и политички делатник Цицерон. У делу О дужностима (De oficii) Цицерон разликује
барем четири модела, односно четири персоне (подсетимо да је латинска реч персона означавала у исти мах „лик” и „маску”, „образину”), социјални лик који служи за улогу коју неко
игра пред другима, па чак и пред самим собом. Код Цицерона и код свакога се могу наћи
четири оваква „лика”: једна је персона донекле универзална, или барем заједничка људима
и ослања се на својство читаве врсте да себе представља као бића разума; други профил или
лик онај који се тиче скупа способности и склоности појединца, тако да се једни појављују
у улогама које су различите од улога других; трећа персона је мање предвидљива, јер зависи
од стицаја околности у којима се неко налази, или од прилике која се особи пружа, и ствар
је шансе, односно чак случајности (Цицерон иде тако далеко да, говорећи о овом моделу,
каже како „случај влада свиме и управља светом”); четврти „лик” је она персона, односно
скуп представа и правила понашања, које свако гради пре свега за себе, као неку врсту имага за властити субјект, настојећи да потом себе тако представи и другима, односно ускрати
другима уколико није задовољан оним цртама које сматра да му мање приличе.5
Прва врста персонализације води репрезентовању људи као интелигентних створења; али мора се приметити да ступањ интелигенције у представљању може бити виши
или нижи, да се интелект може боље или лошије упослити у представама, које су и резултат
и разлог ове врсте персонализације, и да то не мора зависити од ступња или квалитета
интелигенције појединца – код ове врсте персонализације управо је реч о прилагођавању
читавој класи, роду или групи људи – јер рационалност која је јавног типа, и као таква
социјално репрезентована, подлеже модификацијама, одређеном захвату артифицијелности или техничког прилагођавања управо кодовима који регулишу не само понашања
већ и очекивања. Рационалност или интелигенција која се очекује је тако медијатизована,
посредована: људи, кад се персонализују као фигуре у овом кључу, могу да себе сматрају
или приказују паметнијим него што су, односно мање интелигентним (енглески израз to
play dummies упућује на такву врсту социјалног представљања себе за друге као нижег интелектуалног профила). Укратко, од рационализације ове врсте персонализације, управо
зато што је та персонализација уређена кодовима репрезентовања себе за друге, не мора се
захтевати да и сама увек буде рационална, то јест да следи интелект као први свој циљ или
чак хоризонт. А то отвара простор за подређивање рационалности другачијим захтевима,
од којих неки могу ићи све до границе тзв. ирационалног.
Ни остале три Цицеронове „персоне”, односно фигуре субјективности кроз које се
гради властита слика за друге, нису лишене манипулативних потенција. Склоности појединца се могу обликовати у одређеном правцу, као што се у том правцу могу усмерити и
одређене његове способности. Стицаји околности или прилике се могу успоставити сходно
потребама средине, пре него појединца, и он ће се у њих уклопити у већој или мањој мери,
као што се може одупрети таквом уклапању, што повећава шансе за конфликтно понашање, ако је то потребно. Коначно, слика самог себе које неко гради за друге може такође
5 Cicero: De officiis, I, 107-115. Видети: Cicero (1928) De officiis, bilingual edition, London and New York: Loeb
Classical Library, рр. 109−117.
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следити очекивања и остављати простор за манипулације разних врста, од егоистичког
истицања па до притворности и мимикрије.
Важно је поново нагласити да су све ове цицероновске персонализације типови репрезентовања субјекта за друге субјекте, односно врсте стварања представа којима се људи
служе у социјалној интеракцији. А то значи да су поново посреди феномени из семиотичког поретка, групе знакова и значења који подлежу кодирањима и декодирањима. Ми смо
склони да понашања људи не узимамо као знаковне комплексе, не у првом реду, иако настојимо да на основу тих понашања „читамо” мотиве или тенденције којима се људи служе или којима подлежу; али понашања су представљања, репрезентовања субјеката, а све
репрезентације су знаковни комплекси, без обзира да ли се и у којој мери вербализују или
пак припадају неком од невербалних медија.
Није свакодневна пракса мање медијатизована или знаковно устројена него што су
то медији у свакодневном значењу, кад под тим изразом мислимо на штампу, радио, телевизију или, у новије време, на тзв. дигиталне медије. Оснивач теорије медија Маршал Маклуан, међу медије је уврстио и неке на које свакодневица заборавља, као што су: одећа, новац,
часовници, точак, бицикл, авион, игре или оружје. Његова хеуристичка изрека „медијум
је порука” управо служи томе да се разоткрије оно медијско у медију, односно да се увиди
како између медија који се најчешће (и невино) представљају као представљања, и медија
који су (понекад једноставније, али често сложено и као такви мање „прегледни”) механизми посредовања, те да већ свако представљање носи у себи посредовање, то јест скривен
начин уобличења своје поруке. То важи за све медије, па чак и за нарцистичка понашања
као и понашања „хибридне енергије” какви су љубавни сусрети, односно за интернализације колико и екстернализације субјективности. Сваку информацију стога, сугерисао је већ
Маклуан, ваља посматрати не само као пуку вест, као пуки извештај о догађају који се преноси из свог физичког збивања у медијски дискурс, већ пре свега као ин-форма-цију, као
пре-облик-овање, које може бити и раз-обличење, што није само обична промена облика,
већ је нов догађај који према почетном догађају не остаје „равнодушан”, односно „хладан”,
већ постаје „врућ”, у Маклуановим терминима, то јест трансформише – а не само информише – субјекте и догађаје према властитим правилима, захтевима или тенденцијама.
За сваки медиј се може рећи да има барем троструку функцију репрезентовања. Или је
реч о репрезентовању које представља, што значи које од почетне представе ствара нову: то
је класична функција знака који, још од доба Аристотелове теорије знака, служи да се одсутна
ствар или појава доведе у ментално присуство – као кад се речју „табла” може представити
предмет који је сада у мом простору одсутан. Друга функција репрезентовања је заступање:
поново знак заступа одсутну појаву, а ово заступање се разликује од претходне врсте представљања утолико што се мање стапају ознака и значење – слика табле, рецимо, може заступати
предмет који је одсутан, али тако да слику нећемо помешати с предметом, већ ћемо се њоме
послужити као заступником предмета. И трећа функција репрезентовања односи се на замењивање: ту слика табле не може заменити таблу у физичком, али може у над-физичком
значењу, у симболичкој употреби која је увек шира од конкретне појаве на коју се знак односи.
Важно је уочити да ова теорија репрезентације, која од Аристотела заузима доминантно место и у теоријама дискурса и у свакодневном, обичном схватању функције говора,
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метафизичка у основи. Било да је реч о функцији представљања, где се реалност и ознака
држе на дистанци, или о заступању, где је та дистанца умањена, или о замењивању где се
тежи нестанку дистанце, репрезентација је увек ре-презентација, а то ће рећи понављање
неког присуства или презента, неке презентације било просторне било временске, кад се оно
што је сингуларно и непоновљиво – сам феномен, догађај или ствар – понавља у другом, другачијем, различитом регистру, чиме се трансформише и од „пуког” феномена постаје знак.
Репрезентација је увек репетиција истог у другачијем, и мада понављање најчешће настоји
да умањи разлику, метафизика понављања различитог – различитог и по ступњу и по природи – на делу је у свим дискурзивним порецима, њиховим кодовима и њиховим медијима.
Ни просторни и временски – физички у строгом значењу – феномен се не може поновити,
јер увек подлеже кретању као закону света; он се може „поновити” само премештањем из
физичког хронотопа у менталну, мета-физичку раван у којем физички хронотоп није више
владајући него је подређен захтевима интелекта, имагинације или жеље.6
Репрезентације се тако, у својим различитим функцијама, дометима и пољима, слажу једне преко других, изнад или испод других, кроз друге, у сложеној мрежи која обухвата
не само нашу свакодневницу већ и нашу субјективност, свет споља и свет изнутра. Ми
постојимо у дискурзивном и културном универзуму који је мноштво знаковних пракси,
поступака, равни и хоризоната. Ми смо не само они који користе знакове већ смо и бића
која су коришћена од стране ознака, односно од стране знаковних режима и њихових механизама. Скоро да је правило – и поново нека врста кода који тада постаје мета-код – да што
су од нас скривенији ови режими, то су веће шансе да им подлегнемо, да будемо од стране
њих више употребљени него што ми њих употребљавамо, односно од стране тих режима
обликовани и контролисани, него што ми њих обликујемо и контролишемо.
Све нам је ово углавном теоријско рашчлањавање било потребно како бисмо успешније
осветлили функционисање медија који нам је стално пред очима кад је реч о тзв. ријалити-програмима. То је медиј телевизије, технолошки медиј симулакрумске културе, где се један
од њених производа, ријалити-програм, показује сада као симулација те симулакрумске
моћи, окрећући је и поново је спуштајући у метафизички устројене кодове.
Још је Маклуан приметио да је телевизија хибридни медиј или медиј „синестезије”,
„обједињеног чулног и имагинативног живота”. Од свих медија као „продужетака човека”,
телевизија је „најскорија и најспектакуларнија електронска екстензија нашег централног
нервног система”, „она захвата тоталитет наших живота, личног, социјалног и политичког”,
„укључује максималну узајамну игру свих чула”.7 Сама телевизија је, технички посматрано,
хибрид звука и слике, оперише преносом даљинских призора у интимност дома, деконтекстуализује догађај и реконтекстуализује га, убацујући у другачије низове, сегментизује збивање и секвенцијализује на промењене начине, и пасивизује субјект, чинећи га активним кроз
„сензоре”, чулношћу која импрегнира ментални апарат. Пјер Бурдије ће у основи телевизију
6 Критика репрезентације је најпотпуније разрађена код Жила Делеза у његовој студији Разлика и понављање.
Видети: Delez, Ž. (2009) Razlika i ponavljanje, prev. Milenković, I. Beograd: Fedon, str. 421−454.
7 McLuhan, M. Understanding Media – The Extensions of Man (1994), Cambridge, Massachusetts, and London: The
MIT Press, pp. 313−333, et passim.
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одредити као медиј који не зна за критику, јер се критички телевизијски програм може процењивати тек накнадно, у времену много дужем него што је време емитовања,8 а Бодријар ће
ићи у својим хиперболичким увидима дотле да ће телевизији одрећи својства комуникације.9
Наиме, комуникација је (још од латинске communicatio, а ова од communio, заједнице, то јест
од основе cum munnus, „са” односно „уз дар”) чињење нечег заједничког, и као таква се ослања
на размену:10 телевизија је једносмерно упућена порука, којој се не може узвратити – отуда
она пасивизује субјект – и пошто укида двосмерну размену, укида комуникацију.
Бодријарова опаска је као хипербола претеран суд, иако је тачно да једносмерност
телевизијске комуникације укида размену и пасивизује субјект. Али та пасивизација субјекта – који прелази у дијалектичкој опреци субјекта и објекта на страну објекта – праћена
је високом концентрацијом информатичке садржине: телевизија је „хладан” медиј по томе
што сам медиј не опажамо, предани оним сликама и звуцима које нам упућује, али је и
„врео” медиј по томе што концентрацију садржине временски сабира у тренутке, који, будући да се брзо смењују, пружају илузију континуитета. Ми смо отуда „слепљени” за екран,
односно „заслепљени” екранским призорима до те мере да нам екран изгледа као „прозор
у свет”, као исечак саме „стварности”. Изгледа да ниједан медиј пре нашег телевизијског
доба није успео да нам учини толико синтетичком ову комбинацију „слепила” и „увида”,
до те мере да велики, ако не и највећи део људи на телевизију не гледа као на артифицијелно средство већ само као на средство које такорећи „природно” одсликава свет; иако су
свесни да је реч о медију, та свест није ефективна нити критичка, јер се „физика” наводно
непосредног увида стапа с „метафизиком” посредовања. Могућност манипулације је зато
обрнуто пропорционална свести о овим разликама. Симулакрумска моћ телевизијске технологије тако се премешта у симулације.
Отуда сличност, или чак преклапање, двеју врста ових кодова омогућује да се обрне
однос између њих. Док је уобичајено схватање да медијски кодови, кодови телевизије, опонашају оне из свакодневице, сада ствари стоје обратно: свакодневица успоставља миметички однос према телевизији, делом је неприкривено опонашајући, делом тражећи у њој моделе за своје представе и понашања, персонализације и субјективизације. Притом се мења
и стари модел миметичких односа: некад је био од врсте опонашања, понављања истог у
нешто промењеном регистру. Симулација је још увек опонашање, мимесис, где се прикрива
узор; симулакрум је сам себи узор, себи је и модел и копија, тако да се у симулакрумима свакодневице налазе истовремено и модели којима ће се послужити медијско поље, као што
ће се наћи и копије које ће медијско поље издићи у раван модела. Више се не могу повући
разлике између модела и копија, јер у свету симулакрума, били они социјални или медијски, „стварни” или „артифицијелни”, разлике више нису на углавном вертикалној линији
модела и копија, оригинала и отисака, већ на хоризонтали, где се квалитативно понављање
потчињава квантитативној диференцијацији – циљ је произвести, односно продуковати
што већи број „различито истог”, где се симулације изједначују с матрицама ове продукције
квантитета. Оригиналност, односно креативност се састоји само од малих помака, одмака,
8 Bourdieu, P. Sur la télévision (1996), Paris: Liber-raison d’agir, pp. 50−52.
9 Baudrillard, J. L’échange symbolique et la mort (1976), Paris: Gallimard, p. 44.
10 Esposito, R. Communitas – Origine e destiono della communità (1998), Torino: Einaudi, p. 11.
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ситних и начелно занемарљивих одступања у медијском свету који је постао свакодневица
и показао се као униформни свет образаца, стереотипа, клишеа. Креација се сада тиче стварања калупа, серијских производа, патената, а не више сингуларних случајева или догађаја
који су непоновљиви и носе жиг аутентичности. Свакодневица је тако постала симулација
која се ослања на успостављени медијски симулакрум.
У Србији су ријалити-програми уведени – увезени – „Великим братом” Телевизије
Б92, који је приказиван од средине септембра 2006. године. Стотинак дана, без прекида,
снимана је група људи изолованих од остале средине, озвучених и непрекидно праћених
камерама. У прве четири сезоне програма учесници су били дотле непознати појединци, да
би потом у истој серији били увођене и тзв. V. I. P. персоне, већ познате јавности. На медијском тржишту Србије, као и БиХ и Црне Горе, где се преносио овај програм, „Велики брат”
је постигао значајан комерцијални успех, да би се емитовање потом проширило и на Хрватску и Македонију.11 У почетку је гледаност била високих 15%−20% гледалишта по емисији,
али је потом гледаност опадала. Серија је представљена као програм забавног карактера и
била је прва из овог телевизијског жанра, створеног у свету десетак година раније.
Није прошло дуго па да већина комерцијалних канала код нас добије своје ријалити-програме, јер се показало да је релативно јефтина за продукцију, а да испуњава тзв. слотове, нарочито у ноћним терминима, тако да може да замени друге и скупље програме.
Како се овај жанр у Србији комерцијализовао, јер је уз пропагандно-економски рекламни
ефект имао и онај који се тиче „активног” учешћа публике, слањем eс-ем-ес порука, коментара, гласова да се поједини учесници задрже или искључе из даљег програма, ријалити се
све више стапао са естрадом, не само из света забаве већ и из света политике, а естрадизацију је заменила таблоидизација. Наиме, таблоидна штампа се укључила у маркетиншке и
продуцентске апарате, настојећи да техникама скандализације ријалитија подигне пажњу.
Ријалити је тако од једне врсте телевизијског медија постао нека врста транс или метамедијске појаве, кад се различити медији повезују или упућују, у мање-више затвореном
колу кружења информација, једни на друге.12 То је, такође, већ коришћено у свету, као у
познатим дугогодишњим ријалитијама породице Кардашијан, где се такође штампани медији повезују с телевизијским, односно интернет медијима, позивајући се једни на друге и
узајамно се подржавају како би одржали, понекад појачали, ниво пажње.
Иако у начелу ријалити-програми могу имати различите садржаје и не морају нужно
бити везани за забаву – могући су и као едукативни, културни или на друге начине конципирани програми из овог жанра – њихова естрадизација, а потом таблоидизација последњих су
година ријалити у Србији довеле до кича, руба порнографије, на ивици забране до које није
дошло, јер су снажни економски интереси продукцијских и телевизијских кућа били прећутно подржани од стране тзв. регулаторних тела која су под утицајем текуће политике. Најпростије објашњење, и оно није нетачно, гласило би да домаћи ријалити представља огледало
друштва, а како је подршка нормалним културним активностима у нашој средини опадала из
11 http://emotion.rs/portfolio/veliki-brat/ (posećeno 14. 4. 2020)
12 На тзв. трансмедијски потенцијал ове врсте телевизијског програма је скренуо пажњу Ли Едвардс. Видети: Edwards, L. H. (2013) The Triumph of Reality – The Revolution in American Television, Santa Barbara: Praeger,
рр. 17−46.
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године у годину, с тим опадањем је спуштан и ниво прихватљивости – вулгаризација је захватила већину медија, а ријалити је био у врху понуде те врсте. Нема домаћих података колику
добит постижу наше телевизијске куће овим програмима, али су у свету помињане суме и до
40% укупних прихода појединих телевизија са успешним ријалити-програмима; у ситуације
домаћег углавном дивљег, нерегулисаног и скоро никаквим узусима ограниченог медијског
тржишта, с приличном сигурношћу се може рећи да је зарада од овог жанра велика.
Ако је учинак домаћих ријалити-програма код нас последњих година снизио мерила
– медијска, етичка, професионална – постоји и учинак који није квантитативно мерљив,
али је уочљив. Опште медијско тржиште, а не само оно ограничено на телевизијске канале,
такође је у знаку опадања нивоа, и попут телевизијских ријалитија следи линију снижавања, односно опште, а не само појединачне декултурације. Ту линију је лако пратити у штампаним медијима, као и на интернету, на тзв. социјалним и другим мрежама, порталима,
Твитеру, где је технички релативно лако задржати анонимност, па тиме и неодговорност за
властите јавне иступе. Томе следи и политичко тржиште, које неретко подсећа на ријалити
инсценације, подлежући свим поменутим кодовима за организовање свог пропагандног
утицаја. И ту се узима одређен, за дату политичку опцију повољан исечак, односно сегментизује се противна страна, етички кодови се подвргавају политичким и идеолошким потребама, персонални се усмеравају у правцу истицања „лидера” или групе „предводника” који
дају „пример”, а продуцентски су заправо у функцији партијских апарата.
Слично се већ дешавало и у свету. Велике политичке и изборне кампање – попут оне
Доналда Трампа у Сједињеним Америчким Државама, или кампање за тзв. Брегзит у Великој Британији – по већини својих елемената изграђиване су техникама и процедурама ријалити-програма. Трамп је већ био учесник свог програма такве врсте, а поједини британски политичари су се, такође, служили кодовима продукције познатим из овог медијског
жанра, као што су „таргетирање” одређених сегмената публике информацијама које је теже
проверити, симулацијама које се издају за реалност, циљаним усмеравањем и одржавањем
пажње за публику која је циљ политичке пропаганде. Није нам утеха да се слично дешава и
код нас: у питању је глобална промена улоге медија, функционисања информатичке сфере и
политичко-економска трансформација света, где ријалити представља само симптом ових
промена које телевизије и њима блиски помоћни медији експлоатишу за властите комерцијалне сврхе. У временима у којима продуцентски кодови могу надредити остале, нарочито
оне етичке у политичко-пропагандне, и оне персоналне у масовну деперсонализацију, ријалити-програми нису тек један међу осталим жанровима, нити тек један од облика забаве
– они су постали начин на који свет чешће посматра себе као разобручен, без трајнијих
мерила, лишен ослонца у традицији поузданости на коју се ослањао неколико векова. Ријалити је име не само за жанр већ за доба у којем смо и из којег не умемо да се избавимо,
односно – и прецизније – за доба у којем човекова жеља за аутентичношћу и властитом
природом бива пренета на свемоћ технолошке продукције представа о аутентичности, у
којима се она може заменити симулацијама и артифицијелношћу.
Код ријалити-програма, и у ужем значењу телевизијског жанра, и у ширем значењу
типа масовне културе која одређује начине на које посматрамо свет и вреднујемо или обезвређујемо појаве у свету, трагање за аутентичношћу ствара „аутентичност” – провоцирану,
инсценирану, претендовану – која се ослања и суштински кривотвори стварну аутентичност
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једне технологије, оне телевизијске, која се начелно може користити за сасвим другачије потребе и усмерити у снажни механизам информације и едукације људи, за креацију нових и
продуктивних културних садржаја, а не само за масовно усмеравање заједница према симулацијама животних циљева. Појава ријалитија, која је нека врста „паразита” телевизијске
потиснуте креативне моћи, зато је означена као симптом новог споја технологије, с њеним
великим могућностима за ослобађање стваралачких потенцијала човека, и старе метафизике као рефлекса једног света чији су ефекти, нажалост, још увек пресудни међу нама.
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CULTURE FROM SIMULATION TO SIMULACRUM AND BACK
Abstract

Reality show or Reality TV programme is a symptom of the new pairing of the metaphysic of the
“two worlds” and the contemporary technology. To analyse it as a symptom – i.e. a set of related
signs – we need to use semiology of the media, separating the key codes as sets of rules and protocols
for signifying practices that produce such TV programmes. In the analysis, these codes, taken
here in their minimal but most important numbers, are shown as also the codes which produce
everyday circulation of our representations and discourses, and open up a series of new questions.
For example, to what extent is the reality show an image of everyday life, is it a simulation (imitation,
mimesis) of it, or is it a simulacrum, as a structure of signs, which is beyond the old opposition of a
model and a copy? Or perhaps, what we witness is a turn in communication where everyday picture
of the world becomes a simulation of this simulacrum, that is an imitation of a reality programme as
a pairing of metaphysics and technology?
Key words: reality show, television, simulation, simulacrum, semiology
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НЕКИ ПРИМЕРИ ИНТЕРАКЦИЈЕ
ДОМИНАНТНИХ И НЕДОМИНАНТНИХ
МОДЕЛА У ИСТОРИЈИ МИШЉЕЊА
Сажетак: Каква су узајамна дејства између доминантних и недоминантих модела у историји идеја? Да ли су доминантне парадигме мишљења и апсолутне претпоставке једног доба прожети скуповима недоминантних, различитих па чак и садржински супротстављених идеја,
претпоставки и веровања? Ако јесу, у којој мери? Да ли је процесима потискивања недоминантних модела (у виду материјалног затирања трагова и уништавања њихових заговорника) могуће контролисати путање идеја, њихову циркулацију и историјско међудејство? Како
потиснуте идеје утичу на доминантне моделе мишљења?
Кључне речи: историја идеја, владајући скупови идеја, рецепција идеја, мањинске и одбачене
идеје

[...] Биле су то струје одавно савладане
али још не потпуно угушене,
и оне су могле да утичу на једну
изузетну осетљивост [...]

Аница Савић Ребац, „Његош и богомилство”

С

Увод

ваки историјски период карактеришу доминантни скупови категорија, идеја,
веровања, претпоставки, ставова, митова итд., распоређених у различите обрасце,
парадигме, појмовне оквире, претпоставке.
Идеје и појмови делују на практичном плану, производе низове последица и нових узрочно-последичних низова у свету културе, у друштву и у историји.1 Они се могу схватити као
парадигме које претходе теорији и пракси и које омогућавају сазнајну артикулацију сировог свакидашњег и историјског искуства.2
1 Берлин И. (1992) „Политичке идеје у двадесетом веку”, Четири огледа о слободи, Београд: Нолит, „Сазвежђа”,
1992, стр. 73–116.
2 Овде треба имати у виду и Лавџојеве јединичне идеје, Колингвудове апсолутне претпоставке као и Лауданове
научне и ваннаучне истраживачке традиције. Исаија Берлин, између осталог, говори о скуповима базичних
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Унутар тих парадигми налазе се основне филозофске и научне представе о свету, читав низ ванфилозофских и ваннаучних представа (из домена уметности, религије, општих
метафизичких становишта итд.), као и низови различитих погледа на свет, наталожених
током историје, од којих су неки савремени, а неки наслеђени из ранијих времена – некад
ближих, некад врло удаљених, а некада се ради о најудаљенијим атавистичким представама
с почетка развоја људске врсте.
У чему се огледа доминантност наведених образаца, појмовних оквира или парадигми? С једне стране, они су доминантни у квалитативном смислу: они су основни принципи
организовања сазнања и представа у свету код већине људи датог периода и централни
мотиви већине филозофских, научних и литерарних дела уопште, уметничких творевина,
у елементарним погледима на свет који се крећу од софистицираних и комплексних до
грубих и упрошћених облика.
С друге стране, у квантитативном смислу, они су најдоступнији и најприсутнији у
системима опште дистрибуције културних добара (издаваштво, библиотеке, образовне институције, штампана и електронска гласила итд.). Они су, поред тога, најкомпатибилнији с
владајућом политичком или друштвеном идеологијом (или идеологијама) тако да, обично,
имају сву потребну јавну логистичку подршку у дифузији и дистрибуцији материјалних
носилаца. У том смислу, квантитативна доминација доприноси квалитативној.
Међутим, наспрам тих доминантних модела стоје и алтернативни, недоминантни
модели мишљења. Они су мањински у оба наведена смисла – и у квалитативном и у квантитативном погледу. Могу да постоје упоредо с доминантним моделима, без икаквог односа с њима, могу да буду слични, а неретко могу да буду и потпуно супротни владајућим
моделима. Они представљају како алтернативне одговоре на доминантна питања тако и
алтернативна питања.
Ради се о оним општим идејним склоповима, парадигмама и категоријалним оквирима који су потиснути, одбачени и чији је утицај умањен из неког од следећих разлога
(ово је уопштен списак разлога, на основу великог броја аргумената расутих по литератури;
списак аргумената није коначан, али пружа елементарни оквир):
а) нису сазнајно иновативни, не доприносе решавању проблема, постављању смислених и релевантних питања, као ни давању валидних објашњења феномена на
које се односе;
б) нејасни су, непрецизно формулисани, појмовно конфузни;
в) анахрони су и историјски превазиђени;
г) могу имати деструктивне последице на практичном плану;
д) сувише су езотерични, херметични или чак и мистификаторски;
ђ) контроверзни су, увредљиви за јавни морал или субверзивни.
ставова, оквирима, говори и о „моделима”, који су обухватнији као предметна јединица анализе, јер у себи
садржe слојеве како јединичних идеја тако и апсолутних претпоставки, истраживачких традиција, али и веровања, представа, имплицитних предубеђења итд. Према Берлину, наш језик и наше мишљење су „импрегнирани” тим базичним ставовима: Berlin, I. (1997)’The Sense of reality’, in: The Sense of reality, Farrar, Strauss and
Giroux, New York, pp. 15–16;

152

НЕКИ ПРИМЕРИ ИНТЕРАКЦИЈЕ ДОМИНАНТНИХ И НЕДОМИНАНТНИХ МОДЕЛА У ИСТОРИЈИ МИШЉЕЊА

Наведени разлози могу се детектовати у доминантним моделима рецепције мањинских идејних склопова и парадигми, као и у образложењима зашто се одређени склоп идеја
или теорија одбацује и потискује ван доминантне парадигме.
Неки модели могу бити одбачени само због једног, неки због неколиких, а неки на
основу свих разлога, у зависности од владајућих образаца, категоријалних оквира и, на крају, идеолошких потреба.
Одређени број мањинских модела је у свим историјским периодима био недоминантан. Један број је, у неком периоду, у одређеним историјским оквирима био доминантна
парадигма, али је, услед сплета историјских околности, истиснут из трајних владајућих матрица мишљења.
Често се дешава и да одбачени и мањински модели добију извесну привлачност „забрањеног воћа” (нпр. разна неортодоксна учења у свим традиционалним религијама, апокрифна тумачења светих списа, све оно што се назива „јерес”, комунистичке идеје у доба
забране Комунистичке партије, националистичке идеје у доба владавине комунизма, разне
теорије завера итд.), што може довести до мистификовања, као и до претварања тешко
разумљивих и савременом посматрачу збуњујућих становишта у сасвим неразумљиве и
потпуно херметичне теорије, оптерећене и засићене пристрасним интерпретацијама.
Поред тога, дешава се и да недоминантни модели мишљења имају ореол мучеништва, што је последица повремених бруталних затирања свих материјалних носилаца одређених идеја, прогона и уништавања њихових заговорника и заговорница итд. (као што је
то случај с прогонима катара, богумила и разних других примера затирања филозофских,
верских и идеолошких неистомишљеника). Коначно, у савременом добу изузетне доступности информација, постоји проблем драстичног поједностављивања и схематизовања
како доминантних тако и мањинских модела.
У раду ћемо навести четири примера истраживања историје идеја, рецепције и интеракције идеја с другачијим културним контекстима. Та четири приступа проистичу из
одређених теоријских поставки, које ће у анализама бити експлициране. У случају прва два,
сажето су разрађене одређене теоријске поставке. У друга два, нешто су разрађеније конкретне илустрације путања идеја. Пажњу ћемо усмерити на одређене примере из, строго
гледано, ваннаучног домена, у којем је могуће видети главне карактеристике истраживања
недоминантних модела мишљења, њихове релације с доминантним парадигмама и неке неочекиване резултате до којих су дошли историчари и историчарке идеја.
У раду излажемо следећа четири примера:
1. Артур Лавџој о важности изучавања дела мање литерарне вредности;
2. Исаија Берлин о вредности мањинских идеја и о критичком преиспитивању доминантне рецепције идеја;
3. Дени де Ружмон о утицају катарских учења на трубадурску поезију;
4. Аница Савић Ребац о богумилским идејама у Његошевој поезији.
Кад је реч о Лавџоју и Берлину, и један и други су пресудно утицали на развој историје идеја у примарно филозофском смислу, уз утицај на друге сфере културе. Овде смо се
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определили за краћи приказ два карактеристична и врло специфична теоријско-методолошка става и сажету илустрацију њихових примена.
У погледу друга два примера треба дати нешто шире образложење за њихово навођење и анализу. Иако ни трећи ни четврти пример не представљају идеје из сфере научних или
стриктно филозофских идеја, мислимо да дају захвалан увид у утицај одређених скупова
идеја на владајуће парадигме, увид у то како се долази до, наизглед, парадоксалне последице да они идејни склопови који су истиснути на маргине владајућих модела мишљења и
претпоставки, могу бити инкорпорирани у владајуће моделе. Из тог разлога, приказ друга
два приступа нешто је опширнији и богатији детаљима и илустрацијама од претходна два,
али се ослања на њих, као и на Лауданову тезу о неопходности истраживања рецепције идеја.
Дени де Ружмон није стриктно историчар идеја у филозофском смислу и ставља нагласак истраживања на улогу, статус и утицај митова и религиозних представа у формирању модела мишљења и сазнања (иако у његовим радовима има доста елемената историје
идеја у стриктно филозофском смислу). Аница Савић Ребац је, према једном аутору, нешто
што пре ње нисмо имали или смо имали у незнатној мери – управо историчарка идеја.
Аницу Савић Ребац и Лавџоја повезује интересантна сличност у основним концепцијама, па у том погледу треба упоредити следећа два одломка:
Одломак 1, Лавџој:
One of the results of the quest of the unit-ideas in such a compound is, I think, bound
to be a livelier sense of the fact that most philosophic systems are originial or distinctive
rather in their patterns than in their components [...]. [...]The seeming novelty of
many a system is due solely to the novelty of the application or arrangement of the old
elements which enter into it.3
Одломак 2, Савић Ребац:
„Свеколика духовна делатност човечанства, религијска и филозофска, научна и песничка, живи само животом идеја које је надахњују. Њихов број није
велики, али је неограничена њихова способност да се обнављају, и да вечно
стварају из себе нове облике [...]. [...]Оно што је прво очаравало као апсолутна
новина, почело је да очарава као чудесна обнова [...]”4
Обнављање, стварање нових облика и нових скупова старих идеја, идејни novum – и
Лавџој и Савић Ребац говоре о истој теми.
Даље, оно што повезује Денија де Ружмона и Аницу Савић Ребац јесу извесне паралеле и аналогије у интересовањима, објашњењима, анализама, проценама и креирању аргумената, тематска блискост, као и подударање у извесним закључцима. И аутор и ауторка
пружају специфичну и конкретну примену општих и начелних ставова датих у првом делу
3 Lovejoy, O. A. (2001) ’Introduction’, The Great Chain of Being, Harvard University Press, pp. 4.
4 Савић Ребац, А. (1966) „Платонска и хришћанска љубав”, Хеленски видици, Београд; Српска књижевна задруга, стр. 29.
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рада, као и вредну илустрацију њихове рецепције истраживаних идеја и њихово интегрисање у властито становиште.
Међутим, оно што је пресудно одредило наше позивање на ова два примера је следеће:
– и аутор и ауторка анализирају скупове идеја који су у једном периоду историје
били врло раширени а понегде и доминантни, потом су радикално и брутално
искорењивани, да би путем уметности, кроз поезију, оживљавали у примарним
идејним парадигмама;
– и аутор и ауторка анализирају скупове идеја иза којих је остало врло мало материјалних остатака и изворних навода, што је важно за проблем историјске реконструкције идеја.
Наравно, логично питање је зашто смо се определили за ова четири примера, као и
зашто управо за четири, а не за мањи или већи број? Сматрамо да постоје извесне опште
црте сличности између наведених аутора и ауторки (примере тих сличности смо навели у
раду, на неколико места) и да постоје извесни индикативни методолошки и садржински
паралелизми. Разуме се да ови примери нису једини, да сваки од њих може да буде предмет
засебног рада, као и да могу да се комбинују с другим примерима.
Полазиште нашег рада је теза Ларија Лаудана о важности истраживања рецепције
идеја у одређеном културном контексту, истраживања потпуног или делимичног прихватања или потпуног или делимичног одбијања одређење идеје или идеја; та важна тема заиста
заслужује далеко већу пажњу, која превазилази оквире овог рада.5

Артур Лавџој о важности изучавања дела мање литерарне вредности
У уводу у књигу The Great Chain of Being, у којем излаже циљеве и методолошке претпоставке
историје идеја, Лавџој износи једно од важних методолошких својстава истраживања идеја.6
Говорећи о изучавању литературe, он напомиње како студенте често збуњује чињеница да
морају да студирају књиге писаца чија су дела, са становишта текућих естетских и литерарних норми – мртва.7 Лавџој напомиње да се често дешава да су управо писци од мањег
значаја не само једнако важни већ и важнији од великих писаца осведочених ремек-дела,
који су у свом историјском периоду били признати као генијални.8 Он ће навести карактеристичну реченицу једног савременика према којој се тежње једног доба јасније виде у делима
писаца нижих уметничких домета него код оних који су потврђени генији.9 Код потврђених
и признатих писаца дела обухватају не само садашњост у којој стварају већ су усмерена и ка
прошлости и ка будућности. Међутим, код осредњих или лошијих писаца јасно су видљиви
5 Видети: Лаудан, Л. (2001) „Циљеви и оруђа интелектуалне историје”, Прогрес и његови проблеми, Београд;
Филозофски факултет, стр. 213.
6 Lovejoy, O. A. (2001) ’Introduction’, The Great Chain of Being, Harvard University Press, рp.3–23.
7 Исто, стр. 19.
8 Исто.
9 Исто, стр. 20.
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само идеали садашњости и доба у којем стварају, што је за историчара идеја од изузетне важности како би разумели и објаснили идејни оквир доба које истражује.10
Карактеристичан паралелни пример важности оних дела и аутора који су у своје доба
били проглашавани за неталентоване и безвредне са становишта литерарних и уметничких
вредности можемо пронаћи у књизи Руске теме српског историчара идеја Милана Суботића.11
У есеју „Александар Радишчев: рађање руске интелигенције из духа Просветитељства” он анализира књигу Путовање од Петрограда до Москве Александра Радишчева, важног руског писца и мислиоца с којим почиње рађање тзв. руске интелигенције као јединственог феномена у историји идеја и културе.12 Наводећи мишљења књижевника о овој
Радишчевљевој књизи, Суботић истиче да је рецепција у књижевним круговима тога доба
била доста необична и да је, рецимо, Пушкин сматрао да је реч о осредњем делу написаном
варварским стилом, а да је један аутор нагласио како ту књигу могу читати „само књижевни археолози и људи обдарени ванредном радозналошћу”13.
Ипак, читање те књиге и анализа идеја које су у њој изнесене довели су многе ауторе
до закључака о изузетној вредности и важности Радишчевљевих идеја и идеала који су проистицали из ондашњег стања у руском друштву. Не само то, та књига је, према одређеним
ауторима прекретница, јер је Радишчев у себи спојио позив писца и позив народног трибуна, извршивши тако „специфично руску симбиозу политике и књижевности”14. Николај
Берђајев ће једну карактеристичну Радишчевљеву реченицу сматрати чином рођења руске
интелигенције.15 Суботић истиче да се у Радишчевљевом спису налазе и утицаји разних
филозофа просветитељства, као и неке међусобно несагласне идеје.16
Све ово показује да истраживање оних дела која су, према мишљењу доминантне
књижевне критике одређеног историјског доба биле безвредне или не тако значајне – може
довести до сазнајно иновативних резултата и увида, као и да допринесе објашњењу одређених појава у историји идеја.

Исаија Берлин о вредности мањинских и недоминантних модела мишљења;
критичко преиспитивање доминантне рецепције идеја
Значај мањинских, недоминантних модела у историји мишљења наглашава и даље развија
Исаија Берлин. Он у сваком периоду у историји идеја разликује управо доминантне и мањинске моделе, као и доминантне и мањинске идеје унутар самих модела – а значај мањинских идеја је најпре у томе што су алтернатива владајућим парадигмама. Њихово постојање
потврђује тезу о плурализму вредности, циљева и идеала у људском свету (као и тезу о
конфликту вредности, карактеристичну за Берлина).
10 Исто.
11 Суботић, М. (2013) Руске теме, Београд; Логос.
12 Суботић, М. (2013) „Александар Радишчев: рађање руске интелигенције из духа Просветитељства”, Руске
теме, стр. 116.
13 Исто, стр. 115, фусноте 1 и 2.
14 Исто, навод мишљења Гениса и Вајла о Радишчевљевој књизи.
15 Исто, стр. 116.
16 Исто.
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Берлин ће у једном тексту нагласити да истраживање оних учења која су претече
социјалистичке револуције у Русији – не може да заинтересује само оне који на историју
гледају очима победника и који сматрају да су постигнућа оних покрета који су пропали,
постигнућа мученика и мањина, без значаја за разумевање историје.17
Истраживање мањинских и одбачених идеја и модела довешће Берлина до сазнајно
иновативних увида. Карактеристичне резултате могуће је видети у огледу „Јеж и лисица”,
посвећеном филозофији историје у делу Лава Толстоја.18 Он ће прво напоменути како су
аутори и коментатори већином сматрали да код се Толстоја не могу пронаћи важнија и
вреднија размишљања о филозофско-историјским питањима. Преовладавао је став да је
он важнији као уметник и да је његова филозофска мисао неважна, нејасна и непрецизна.19
Преовладавало је мишљење да је Толстој важан писац, али не и мислилац.
Међутим, Берлин ће оспорити ове ставове, довести их у питање и у анализи Толстојевих филозофских размишљања о историји пронаћи читав низ вредних питања и идеја,
релевантних и за сама Берлинова становишта о историјском сазнању. Берлин ће отићи корак даље и открити један карактеристичан конфликт у Толстојевој мисли.
Толстој је заступао облик историјског детерминизма који је оспоравао утицај индивидуалне слободе на историјска збивања и кретања. Берлин запажа да је Толстој, с једне
стране, изузетно усредсређен на проблем моралне одговорности актера историјских ситуација као и за масу најситнијих детаља људског искуства и сложеност унутрашњег живота
појединаца. Берлин наглашава да је Толстој тврдио да што више појединци мисле да знају
о смеру и плану историјског догађања, тим више су даље од њих – а они који их уопште
нису свесни заправо су њихови кључни учесници. Толстој ће даље тврдити да немогућност
навођења свих узрока и детерминанти не значи да сами поступци нису потпуно детерминисани већ да је наше сазнање ограничено и да никада не можемо до краја да знамо шта их
је све проузроковало.20 Сви ови резултати су важни не само за изучаваоце Толстоја и за оне
који су заинтересовани за Толстојеве идеје већ и за самог Берлина, јер је он у Толстојевој
мисли пронашао још једну од формулација историјског детерминизма, који је критиковао
у својим радовима.
Отуда, у посао историчара идеја спада и то да доводи у питање доминантну рецепцију идеја, да и критички и конструктивно испитује њену оправданост и да, уколико је
неоправдана, крене са анализом из почетка, што може да доведе до вредних резултата и
открића.

Дени де Ружмон о утицају катарских учења на трубадурску поезију
Парадигматичан пример приступа мањинским и потиснутим идејама, њиховом историјском утицају и неочекиваном продору у одређене доминантне идејне склопове дат је у
17 Berlin, I. (1960) ’Introduction’, in: Venturi, F. Roots of revolution, The University of Chicago Press, Chicago and
London, pp. VII.
18 Берлин, И. (2014) „Јеж и лисица”, Руски мислиоци, Београд: Службени гласник, стр. 51–107.
19 Исто, стр. 53–57.
20 Исто, стр. 95.
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књизи Љубав и Запад швајцарког мислиоца Денија де Ружмона. Полазећи од теза да су сви
трубадури били катари а сви катари трубадури, као и да је реторика cortezie била тајни језик
катарске јереси – он анализира владајуће идеје и парадигме љубави, страсти и проналази
њихове историјске основе и претече, што га доводи до важних закључака.
Основна Ружмонова методолошка претпоставка јесте да је улога митских представа
у моделима мишљења и парадигмама сваког појединачног историјског доба изузетно јака
и да митови обликују неке од основних појмова и схватања о најважнијим феноменима
људске егзистенције. Одређени митови су присутни што експлицитно, што имплицитно
– у слојевима човекове свести и утичу на обликовање ставова, веровања, вредности, на
представе о одређеним феноменима, погледе на свет, праксу итд. Један од владајућих митова који интересује Ружмона јесте мит о страсти, о страственој и судбоносној љубави.21
Да би предупредио неспоразуме око термина мит, он на почетку књиге даје дефиницију
мита и његова главна својства.22 Наредне реченице из Ружмоновог текста изразито исказују карактеристичну улогу митова у обрасцима и моделима конституисања и организовања
искуства и стога их наводимо у целини:
„Али најдубље обележје мита јесте његова моћ да нама овлада, углавном без
нашег знања. Та власт, коју стичу над нама наизглед мимо наше воље и знања,
управо је оно што пресудно утиче да извесна повест, прича, догађај или чак
личност постану мит. Заузврат, уметничко дело, као такво, право говорећи
не може да врши принуду над читаоцима. Ма колико било лепо и снажно,
читалац га увек може критиковати или у њему уживати из сопствених разлога. Са митом није такав случај: његово казивање разоружава сваку критику,
ућуткује разум или га лишава утицаја.”23
На другом месту он указује и на утицај књижевности на нарави и обичаје, али појашњава да се не ради о неком чаробном дејству већ о следећој чињеници: „Усвајање извесног
свакидашњег језика узрокује и природно погодује буђењу латентних осећања која се тако
могу лакше изразити. У том смислу, можемо се заједно са Ла Рошфукоом упитати: колико
би се људи уопште заљубило да није никада чуло да се говори о љубави?”.24 Анализирајући
даљу путању митова и дифузију њиховог утицаја на владајуће представе и парадигме, Ружмон препознаје ту путању у идејама мистичара, што „правоверних”, што „кривоверних”25.
Он даље прати ту путању кроз литературу и њен пут ка свакодневним људским представама – дејство мита у оперским делима, поезији, у роману.26
Закључак Денија де Ружмона је да су катарске идеје, које је доминантна парадигма у
једном периоду сасвим потиснула, чије је трагове затирала и вршила физичке ликвидације
21 Ружмон, Д. (2011) Љубав и Запад, стр. 11–12.
22 Исто, стр. 16.
23 Исто.
24 Исто, стр. 137.
25 Исто, стр. 138.
26 Исто, стр. 137–189.
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заговорника катарства, заправо продрле у доминантне моделе каснијих историјских периода – у владајуће представе и моделе мишљења о љубави, страсти, еротизму итд. управо
захваљујући утицају трубадурске поезије на развој љубавне лирике и, следствено томе, на
романтичне представе о љубави, типичне за велики број људи у великом броју ситуација.
Не само то: он ће рећи и следеће: „Па ипак, више него што се мисли, ми смо баштиници те
културе и њених основних учења [...]”.27
Катарско учење је и карактеристичан пример једног скупа идеја, који је у једном периоду, у одређеним оквирима био доминантан – у одређеним деловима Француске, у Тулузу, Лангедоку и генерално у Прованси – а ширење катарских идеја се лоцира у XI или XII
век (у зависности од аутора или ауторке). Према неким писцима катарско учење је било
раширено од Бугарске до Енглеске.28 У којој мери је тај скуп идеја био утицајан и колико је
заиста био доминантан сведочи и писмо грофа од Тулуза из 1177. године у којем описује
како је јерес „продрла свуда”, уноси раздор у породице, међу свештенство и постаје изузетно популарна у јавности.29
Међутим, доминантни оквир мишљења, веровања и тадашњи носилац парадигме
– Католичка црква, заједно с политичким заступницима доминантног оквира – властима,
спровела је исцрпно уништење читаве катарске културе и њених материјалних трагова,
чиме су је трајно стигматизовали и протерали ван доминантних идејних образаца, али је
историјски резултат утицаја њихових идеја, иако на први поглед мањинских, одбачених,
забрањених – заправо једнак напору да се тај утицај умањи.30
На крају, може се закључити да се у овом случају јавља и једна специфична тешкоћа с којом се сусрећу историчари идеја: проблем одсуства изворних текстова и присуство
идеја у симболичким и метафоричким видовима у поезији, епиграмским записима, разним
херметичним апофтегмама итд. Ова тешкоћа је донекле аналогна проблему аутентичности
текста у херменеутици, јер се и овде појављује питање аутентичности самих идеја присутних
у посредним изворима, нарочито када су они исказани у форми поезије. Услед овога, истраживање таквих скупова идеја мора да узме у обзир и историју митова, религијских веровања
(њихових основних ставова и путева распростирања и утицаја), али и књижевна дела.

Аница Савић Ребац о богумилским идејама у Његошевој поезији
У случају Његошеве поезије сусрећемо се с једним специфичним феноменом: мислилац и
песник који је припадао доминантној религијској парадигми (и био у њеној служби, и то
на високој позицији), аутор чија су дела инкорпорирана у главне токове владајућих модела
мишљења, уједно и представник врховне световне власти – у своје текстове уноси идеје и
мотиве које је потискивала и уништавала управо општа парадигма којој је, барем формално, припадао. Оно што уноси додатно чуђење у цео случај јесте да је он и данас интегрални
део те религијске парадигме, с тим што се чак тражи и његова канонизација као светитеља.
27 Исто, стр. 65.
28 Ружмон, Д. (2011) Љубав и Запад, фуснота 3, стр. 65; такође, видети и стр. 58–99.
29 Исто, стр. 66.
30 Исто, стр. 58–99.
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Према томе, све указује да је реч о ствараоцу чије су идеје par excellence део доминантног
модела мишљења у нашем делу Балкана.
Аница Савић Ребац је у више огледа анализирала и објаснила утицаје и продор различитих мистичких и „неправоверних” тј. потиснутих, мањинских и званично одбачених
идеја на Његошеву поезију.31 Међутим, оглед који је од централног значаја за наш рад јесте
„Његош и богомилство”.32 Ауторка ће у том огледу показати да један од три основна мотива
Луче микрокозма – борба светлости и таме – има порекло у древним митским представама
које су, преко зороастријанизма, потом манихејства стигле у неоманихејске средњевековне
идеје богумила и катара.33 Она показује у којим стиховима су те карактеристичне идеје присутне, а већ и сам наслов знаменитог Његошевог дела – Луча микрокозма – говори сам за
себе: како ауторка каже, у питању је „светлосно ја, небесни двојник човека, његов пратилац
и вођ у небо и бесмртност”34.
Пратећи подударања између Његошевих идеја и богумилског учења, она ће указати и
на једно важно методолошко питање о утицају потиснутих идеја и путу којим је извршена
њихова рецепција. Како се уопште Његош сусрео с манихејским и богумилским идејама?35
Ако се пође од претпоставке да их уопште није познавао, долази се до још теже позиције него што је позиција у којој се пита о облику и путу Његошеве рецепције. Аница Савић
Ребац констатује да би у том случају – под претпоставком да он, заправо, није прошао кроз
рецепцију њихових идеја ни посредно ни непосредно – најпре било потребно испитати
законитост по којој се крећу мистичке и митске представе крећу једна од друге и потом
дати још једну претпоставку по којој се такав процес одвијао, барем донекле, у Његошевом
уму.36 По њој би то било још невероватније него могућност да је имао посредан или непосредан увид у одређене богумилске текстове.
Испитујући могућу литературу коју je, можда, Његош могао читати, она се, између
осталог, обратила и једном професору из Јерусалима.37 Њему је послала превод Луче микрокозма на немачки и, уз професоров одговор, дошла је до закључка да је Његош, поред
литературе могао да дозна понешто и из усмене народне традиције. Како је он био изузетно
везан за народни говор и како је, самим основама своје стваралачке свести, био везан за
струјање народног живота у његовим дубоким коренима, могуће је да се и ту може лоцирати порекло богумилских идеја у његовој поезији.
31 Савић Ребац, А. (1966) „Песник и његова позиција”, „Његош и богомилство” и „Његош, Кабала и Филон”,
Хеленски видици, Београд: Српска књижевна задруга, стр. 94–151.
32 Исто, стр. 116–130.
33 Исто, стр.117–118.
34 Исто, стр. 125–126. На овим страницама Савић Ребац даје реконструкцију историјске путање идеје о „светлосном ја”; она даје важну напомену да је представа о вишем ја које долази с неба и ословљава душу забележена
у само једном катарском тексту. Оно што је по њој заиста чудна чињеница јесте да се управо та представа
појављује код Његоша; видети и: Савић Ребац, А. (1966) Хеленски видици, стр. 141.
35 Исто, стр. 127. и 131.
36 Исто, стр. 127.
37 Професор кабалистике Шолем, са универзитета у Јерусалиму одговорио је: „То је типичан дуализам, који је,
ако се не варам, могао бити познат српском песнику путем богате народне традиције исто колико и путем
учених студија код отаца.”, Савић Ребац, А. (1966) „Његош и богомилство”, Хеленски видици, стр. 129.
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Аница Савић Ребац указује на још једну необичну идеју у Његошевој поезији. У
одређеним Његошевим стиховима из Луче микрокозма појављује се мотив у којем је појам
божанства спојен (и у извесном смислу идентификован) с појмом простора; ауторка лоцира порекло овог мотива у Филоновој филозофији (она наводи да се код Филона каже: „Бог
сам се назива местом, јер он све обухвата а њега ништа не обухвата, апсолутно, и јер је он
место збивања свега, и он је свој сопствени простор који себе обухвата и у себи се креће.”);
ауторка даље прати траг овог мотива у Кабали, где се највише биће назива Место; у фусноти 34, на страни 148. Хеленских видика ауторка наводи дисертацију, у којој се претпоставља
да Филон вероватно полази од древних митских представа божанства времена које је уједно, као у иранском (Зрван) и хеленском (Еон) случају уједно и божанство космичког простора. Ово необично повезивање појмова божанства и простора може се, у другом смислу,
да пронаћи и у Њутновом схватању простора – у концепту Sensorium Dei, као и у Кантовим
ставовима у Општој повести природе и теорији неба, у периоду у којем се још ослањао на
Њутново схватање простора – „[...] празни простор, та бесконачна протежност божанске
присутности [...]” или „[...] бесконачни простор божанске присутности [...]”.38
Песник и мислилац, који представља једну од кључних фигура у културама барем
две државе и њиховим доминантним моделима мишљења – заправо је у свом делу дао чудну и несвакидашњу синтезу „победничких” и „побеђених” идеја, владајућих и поражених
парадигми, стандардних, канонских догми и нестандардних, ванканонских и „јеретичких”
доктрина.
Као и у случају утицаја катарских идеја на трубадурску поезију, тако се и случају
продора богумилских доктрина у Његошев спев може се рећи нешто и о томе да је сама
поезија, понекад, захвалнија за пренос одређених идеја јер, услед метафоричног језика и
симболизма, може исказати више од онога што доминантни модели мишљења и парадигме допуштају. У том погледу истраживање поезије може да буде од изузетне важности за
историју идеја, јер су многе мањинске, одбачене и потиснуте идеје учаурене у поетским
текстовима.
Ту је и још један вредан резултат, који није у сасвим директној вези с темом, али треба да буде поменут. У анализама наведених примера из света поезије изнова се потврђује
симболички и семиотички потенцијал поезије као посредујућег носиоца или подупирућег
чиниоца у процесима учења и развоја виших менталних функција (поезија је, посебно поезија руског симболизма, играла важну улогу у формирању теоријске позиције Лава Виготског).39 Аналогно томе, поезија је и важан чинилац развоја културе, као средство очувања
и преноса симболичких и семиотичких трагова идеја, али и као вид њиховог обогаћивања
новим метафоричким конотацијама.
Поред тога, наведени пример Његошеве поезије и њених симболичких и метафоричких фигура указује на необичну разраду, разигравање и преобликовање мотива и идеја
у историји религије и њихов утицај на ширу целину културе. Довољно је да се укаже на
38 О Њутновом схватању простора и Кантовом односу према Њутновим решењима видети: Вуковић, И. (2006),
Опонашање Бога, Нови Сад − Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, стр. 90−92.
39 Wertsch J. W. (1985) ’Vigotsky: The Man and His Theory and Vigotsky’s Genetic Method’, in: Vigotsky and the Social
Formation of Mind, Harvard University Press, Cambridge, Massachusets and London, England, p. X−XI, pp. 17−57.
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историју идеје натчовек. Њено прво јављање се лоцира у једном од списа Лукијана из Самосате; потом се појављује у списима и идејама гностика и монтаниста; јавља се као концепт
у текстовима и размишљањима Дионисија Ареопагите и у тумачењима његових текстова
код Светог Максима Исповедника; напослетку се јавља код Ничеа. Иако је њено првобитно
јављање код Лукијана имало нерелигиозни карактер, историјска иронија је да су групације,
којима се Лукијан подсмевао и ругао, преузеле ту идеју, најпре преко различитих јереси,
до званичних и доминантних хришћанских богословских размишљања о односу људске и
божанске природе у Христу. Према хришћанском богословљу у формулацији Светог Максима Исповедника, Христос је управо натчовек, hyper anthropos, у литургијском и ширем
духовном смислу, као покретач човековог преображаја и развоја, како у интраперсоналном
тако и у интерперсоналном смислу.
Идеја се, потом, јавља у другачијем контексту и с другачијим смислом код Ничеа,
великог критичара и противника хришћанства. Њено коначно оваплоћење у идеологији
нацизма представља крајње изобличење и изопачење саме идеје, која се у том контексту
примењује на „супериорног човека аријевске расе”.40
Филозофске, уметничке и религиозне идеје се изнова групишу, комбинују, мењају
положаје, ритам, темпо, такт и нагласке у новим и другачијим облицима и везама, а разумевање, анализа и процена њихових интеракција отварају могућност за креирање нових
перспектива у сагледавању токова културе. Културно наслеђе није каталог минулих трагова
или низ музејских постамената с фасцинантним али неделатним артефактима. Оно делује
из прошлости, обликујући откривене или прикривене токове садашњости, протежући се ка
будућности, отварајући перспективе будућих токова. Култура није само инвентар мртвих
непокретности, списак некадашњих достигнућа. Она је, вајтхедовски речено, процес многих истовремених процеса, флуктуирајући и делатни скуп скупова и подскупова активних
чинилаца у различитим интеракцијама; оне су некада веома незнатне и латентне, некада
су врло изражене и крајње очигледне. Узбудљиви врхови и подножја, узлети и понирања у
свету културе су, често, на рубним, једва видљивим подручјима, где се испитују неиспитане
могућности, где се разрађују неразрађене варијације, где се разигравају неразигране везе и
сродности идеја, концепција, теорија. Коначно, културнo наслеђе је разнообразно, разгранато, с мноштвом диференцијација и диверзификација. Код наведених аутора и ауторки се
сусрећемо с израженом осетљивошћу и отвореношћу за деловање свих детаља културног
наслеђа и њихово ситуирање унутар општих теоријских оквира.

Закључак
Простирање идеја, њихово повезивање у нове скупове и моделе, њихово истискивање из
старих и уношење у нове доминантне обрасце одиграва се у неочекиваним и, понекад,
40 О овоме видети: Babich, B. (2011) ’The Philosopher and the Volcano’, Articles and Chapters in Academic Book
Collections. Paper 42, http://fordham.bepress.com/phil_babich/42,p.214, датум приступа 15. 5. 2020; Grillaert, N.
(2008) What the God-seekers found in Nietzsche, Rodopi, Amsterdam-New York, New York, p. 89, као и: Јевремовић,
П. (1996) „Напомене уз Други стослов”, напомена 30, у: Свети Максим Исповедник, Гностички стослови,
Београд: Источник, стр.121.
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збуњујућим облицима, који изискују не само излагање већ и објашњење токова, трансформација и синтеза у свету идеја.41
Истраживања историје идеја показују да је пут идеја, њихово организовање у сложеније творевине – филозофске или религијске – својеврсна – да се изразимо метафором
Денија де Ружмона или Алфреда Вајтхеда – „пустоловина”.
Објашњење многих путања идеја, додири између различитих, па и супротстављених парадигми (као у случају проблема установљавања пута рецепције неоманихејских и
богумилских доктрина у случају Његоша) често је врло тешко. Не само то – сама реконструкција оних учења чији су материјални трагови нестали или су изузетно малобројни
представља једнако захтеван проблем.
Ипак, резултати истраживања у интелектуалној историји, с обзиром на наведене тешкоће, дају сазнајно вредна и плодна решења и дају сасвим нове погледе на старе проблеме
или мислиоце. Понекад се моћ идеја, њихова способност за међусобне спојеве и преплитања,
њихови утицаји и пулсирања, некада незнатна и слаба, некада изузетно снажна, најјасније
виде у сусретима владајућих идејних склопова, парадигми и модела мишљења са онима који
су, како је Аница Савић Ребац записала, одавно савладани, али не и потпуно угушени.
На крају, како је једно од централних питања у разумевању процеса стварности појављивање новина, нових скупова околности, а у случају света идеја – нових конфигурација старих идеја, с новим утицајима у новим околностима сваког новог контекста, историја
идеја у начелу, и њене појединачне секвенце, примери или илустрације – могу да пруже
прегледне, јасне и разговетне елементе, тј. увид у редослед елемената у процесу настанка и
стварања нових конфигурација идеја.
Такве идејне новине, у потпуно новом облику, осветљују и обасјавају досадашња
искуства културе у „пустоловини идеја”, освежавајући и регенеришући садашње и будуће
облике одређене културе (или култура) и све њене разгранате скупове и подскупове.42
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SOME EXAMPLES OF INTERACTION BETWEEN DOMINANT
AND NON-DOMINANT MODELS IN HISTORY OF THOUGHT
Abstract

What are the types of interaction between dominant and non-dominant models in history of ideas? Is it the case that dominant paradigms of thought and “absolute pre-suppositions” of one age
are permeated with non-dominant, different or even opposite sets of ideas, pre-suppositions and
beliefs? If so, to what extent? Is it possible to control trajectories of ideas, their circulation and historical interactions in processes of suppressing the non-dominant models (by eradicating material
traces and destroying their proponents)? How do suppressed ideas influence dominant models of
thought?
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КОНСТРУКЦИЈА НАРЦИСОИДНОГ
ЛИКА УМЕТНИКА У АУТОБИОГРАФИЈИ
САЛВАДОРА ДАЛИЈА
OСВРТ НА СЛИКУ МЕТАМОРФОЗА НАРЦИСА И
ЛЕГАТЕ КОЈИ НОСЕ ЊЕГОВО ИМЕ1
Сажетак: Рад истражује, у оквиру студија трансдисциплинарности, феномен нарцизма и
нарцисоидни лик у уметности – књижевном делу Ја сам геније Салвадора Далија (The Secret
World of Salvador Dali) и ликовном делу Метаморфоза Нарциса, у Далијевој поезији, кроз митологију и психоанализу, као и грађење нарцисоидног лика (уметничке Персоне) као предлошка
стратегије идентитета у савременим уметничким праксама. Aнализиране су неке специфичности Далијеве личности и креативног испољавања – са освртом на његово детињство,
затим се испитује појам нарцисоидне структуре личности по Сигмунду Фројду, као и улога
Далијеве супруге Гале у његовој уметности. У рад су укључени постулати надреализма које
је Дали примењивао из Бретоновог Манифеста надреализма и надреалистичке праксе, као и
утицај Фројда и Далијев сопствени метод критичке параноје. За студију случаја послужила
је слика Метаморфоза Нарциса, њен визуелни, садржајни, стилски и симболички свет. У завршном делу описане су фасцинантне размере култа личности које је Далијев нарцисоидни лик
досегао у последњим годинама живота. Посебно је анализирана музеализација Далијевог опуса, затим бројни музеји-легати, задужбине и збирке, чијим успостављањем је трајно изграђен
споменик уметнику и интернационални статус митолошке фигуре – бренд Дали.
Кључне речи: Дали, Метаморфоза Нарциса, аутобиографија, надреализам, нарцизам, психологија уметности, Далијеви музеји-легати
Ако стално говорите да сте геније, себи и другима, то ћете и постати.

Н

Салвадор Дали

арцис, Наркис, Narkissos (грчки), Narcissus (латински) , прелепи је син речног бога
Кефиса и нимфе; колико леп, толико хладан и безосећајан према свакоме. Пун
презира и таштине, одбацио је љубав нимфе Ехо, која је због тога увенула, а због
чега га богиња Афродита кажњава. Страсно се заљубљује у сопствени лик који је једном
2

1 Истраживање је рађено у оквиру Докторских трансдисциплинарних студија савремене уметности и медија на
Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум.
2 Zamurović, A. (2011) Mitologija Grka i Rimljana, Ilustrovani enciklopedijski rečnik, Beograd: Admiral Books, str. 290.
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угледао у води, глаткој као огледало. Патио је за тим ликом – чим би покушао да га загрли,
лик би ишчезао. Све док није од туге умро (по неким изворима извршио самоубиство или
постао сaма површина воде) и израстао у цвет, који по њему носи име.
По Сигмунду Фројду (Sigmund Freud) „термин нарцизам потиче из клиничке дескрипције и изабрао га је Пол Наке (Paul Näcke)3 1899. године да би означио понашање особе
која има однос према сопственом телу као што се обично третира тело сексуалног објекта,
гледајући га, гладећи га и милујући, док не достигне задовољење”. Разликујући примарни и
секундарни нарцизам, рецимо дозу нарцизма код неуротичара која се сматра либидозним
додатком егоизму и инстинкту самоочувања, те се може сматрати пожељном – развијени
нарцизам има значење перверзије која „упија” у себе целокупни сексуални живот особе.
Често се среће код људи који имају и друга специфична понашања, мегаломанију, манију
величине, осећај омнипотенције, повлачење од света и презир, аутоеротизам или асексуалност, немогућност успостављања везе с другом особом; такође је чест код хомосексуалаца,
али и оболелих од шизофреније. Ради се о алокацији либида, претераном обожавању себе,
неспособности да се закорачи у љубав, а управо једини лек за нарцистичку личност јесте
проналажење љубави у Другом. Једном када је љубав пронађена и то Друго биће поприма
ауру обожаваног, Нарцис га „обоготворава”, као што је то виђено, на примеру односа Салвадор Дали (Salvador Dali) – Гала Елијар (Gala Eluard): жена као муза, богиња, алтер его,
спаситељ, менаџер, сликарски модел. Психоанализа би такав однос назвала нарцистичка
дијада. Значајно је да те 1929. године, када среће Галу, од које се више није одвојио, Дали
слика „Великог мастурбатора”, који означава крај епохе усамљеног Нарциса.
Дефинишући себе у детињству као „полиморфно первертирано биће, феноменално
заостало, које је у себи сачувало сва осећања на еротогени рај новорођенчета”4, описујући свој полни развој, љубав ка травестији и аутоадорацију, Дали у аутобиографији пише:
„У то време мој либидо је дегенерисао у такво стање потпуно еротског идиотизма и као
последица тог комплекса импотенције […] облачио бих се као краљ и уживао у себи, и да
нисам нашао Галу, која ми је помогла да откријем, тако говорећи, нормалну љубав, било би
довољно не више од две године да све моје халуцинације прекораче границу параноје до те
мере да постану психопатолошке.”5
Потребно је, наравно, сагледати Далијеву личност одвојено од поступка грађења параидентитета, у животу и уметности, који је започет спонтано, још док је био дете, пре него што је
имао свест о моћи оваквих стратегија. Танка је линија између његове генуине личности, понашања, нарочито јавног, и онога што касније прераста у надреалистички чин и уметнички поступак. Дали човек је иза сопственог мита добро крио аутентична осећања; пример за то су пасуси које пише, очајан, после мајчине смрти 1921. године: „Обожавао сам је. Она је била толико
добра да сам мислио: довољно је и за мене. Обожавала ме је апсолутном љубављу. Стиснутих
зуба клео сам се да ћу отети своју мајку од смрти и судбине, па макар морао да употребим и
3 Freud, S. On Narcissism – An Introduction, (2015 – Present), 23. 1. 2020, on-narcissizm-pdf. Free Ebook by http://
www.sigmundfreud.net, pp. 1–25.
4 Dali, S. (1980) Ja sam genije, Novi Sad: Solaris, str. 6.
5 Čarls, V., (2009) Salvador Dali (1904–1989), Beograd: IPS Media, str. 46.
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оне Светлосне сабље које ће једног дана
дивље заблистати око мог славног имена.”6 Међутим, 1929. године ради цртеж
„Свето срце” на коме исписује: „Понекад, из забаве, пљујем на портрет своје
мајке.” Те године, због овог цртежа, као
и везе с тада још удатом Галом Елијар,
породица прекида везе с њим, и њихов
поновни сусрет ће се одиграти тек деценију касније.
У аутобиографији Салвадора
Далија, писаној 1937. године, „све” се
догађа још на првим странама књиге,
писане јасним и једноставним језиком.
Из странице за страницом уметник,
који је активан сликар од осме године
живота, конструише лик генија-анархисте, наднаравно талентованог и
успешног вундеркинда, који живи,
међутим, у неспутаном и константном
преступу, крећући се из ексцеса у ексцес. Годинама касније, Дали ће разрадити ове стратегије и прерасти у надСалвадор Дали слика на челу Гале Дали
реалистичког Дива. Следећи на неки
начин Бретонова упутства (Andre Breton)7 да надреалистичко писање треба да буде усмерено ка области несвесног, тајанственог и ирационалног, ка Надстварности, Дали описује
преломне тренутке детињства и младости, често из сфере осећајног и еротског, који су на
њега остављали дубок траг. Он пише искрено и директно – с радошћу, он шокира, износи
најдубље тајне, стварне или измишљене, с дозом егзибиционизма и митоманије. Проучаваоци аутобиографије указују на прозвољности које се тичу година, питање аутентичности
описа8, међутим, као и на Далијевим сликама, уметност оправдава средства. Аутобиографија
почиње живим призором из мајчине утробе „којег се одлично сећа”: „Рај мајчине утробе
обојен је бојама пакленог огња: црвеним, наранџастим, жутим и плавичастим. Тај рај је мек,
непомичан, топао, симетричан, двострук и лепљив. Већ тада, сва задовољства, сва магија
света нашла је своје уточиште у мојим очима”.9 Следи Далијево рођење обзнањено речима: „Нека звоне сва звона! Нека сељак, згрбљен над својим пољем, исправи своја плећа […]
Гледајте! Родио се Салвадор Дали! Ветар више не дува и небо је чисто[…]”.10 Дали пише са
6 Дали, С. (1980) Ја сам геније, Нови Сад: Соларис, стр. 6.
7 Бретон, А. (2018) Манифест надреализма, предговор Јелене Новаковић, Београд: Контраст, стр. 7−8.
8 Čarls, V. нав. дело, стр 5.
9 Исто, стр. 3.
10 Исто, стр. 4.
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уживањем и о насилним и чудним делима која је починио себи и другима (гурнуо друга с
моста11, ударио сестру12, сломио виолину школском другу13, изгазио обожаватељку14, скакао
с врха степеница пред школским друговима, вероватно у некој епизоди нарцистичког стања
омнипотенције15).
Велику улогу у обликовању тог каснијег генија не само сликарства већ и маркетинга
и аутопромоције играло је опште одобравање и подршка средине. Рођен је као један у низу
Салвадора Далија у породици (име рођака, оца, али и рано преминулог брата чија смрт је
била узрок дубоке патње родитеља): „Током целог свог детињства и младости живео сам са
спознајом да сам био део свог мртвог брата. У свом телу и души носио сам окачено трупло
мртвог брата, јер су моји родитељи стално причали о другом Салвадору.”16 Неки аутори
у овој чињеници, као и у каснијој незаинтересованости за школу, виде једну од клица за
уметнички успех.17 У одрастању му је све било допуштено. „Знате ли шта је Салвадор опет
учинио?” био је најчешћи коментар укућана по коме се видело да је улога enfant terrible, или
како је он радије за себе говорио, „детета-цара”, гледана са симпатијом. Изашло се у сусрет
његовом таленту и оформљен му је мали сликарски атеље у старој перионици. Као по клишеу биографијa „неприлагођених” генијалаца, а ипак тако умешних и вештих да ствари
преокрену у своју корист, нижу се рани сликарски успеси, награде, пратећа аверзија према
школском систему и презир према лимитираном знању професора, одбацивање званичног образовања и самообразовање, углавном кроз копирање дела старих мајстора. Његова
улога предводника међу колегама са студија све је истакнутија; они га окружују пажњом,
одобравајући све ексцентричности и скандале, жељни његових невероватних идеја.
Следе бурни и пасионирани односи са Гарсијом Лорком (Federico Garcia Lorca) који
за њега пише Оду18, и касније с Буњуелом (Luis Bunuel), с којим ради „Андалузијског пса”,
први надреалистички филм (око чијег се ауторства касније споре), сукоби на Академији у Мадриду, екскомуницирање, епизоде са затвором, коначно напуштање школовања.
Но, и даље, упоредо, нижу се признања, шансе – одлазак у Париз, сусрет с Пикасом (Pablo
Picasso), Мироом (Joan Miro). „Отмица” Гале Елијар и чувено „завођење” у чудној „лудачкој
кошуљи” и с мошусним парфемом јарца.19 Нижу се успеси у Паризу, и занимљиво, у аутобиографији су изостављене приче о другима, посебно о круговима надреалиста, интензивном
припадништву овом покрету које се завршава 1934. године његовим екскомуницирањем
из Париске групе током уметничких и политичких превирања, и преласком на самостални
уметнички пут.
11 Исто, стр. 8.
12 Исто, стр 9.
13 Исто, стр. 9.
14 Исто, стр. 13.
15 Исто, стр. 11.
16 Исто, стр. 5.
17 Виденовић, С. (2019) Светлост и сенке креативног ума, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу,
стр. 22.
18 Mutić, Z. Prepiska Dali−Lorka, Radio Sarajevo Treći program, Sarajevo: Oslobođenje, str. 60.
19 Дали, С. нав. дело, стр 75–79.
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Занимљиво је да је Дали у оквиру покрета суштински био сматран аутсајдером надреализма и да је, на неки начин, својом шокантном појавом и стилом одударао од финог,
тананог уметничког и идеолошког ткања левичарских интелектуалаца које су прели Андре
Бретон и његови саборци20, посебно кад је реч о његовим некритичним фасцинацијама Хитлером и касније Франком. Дали је, напросто, имао другачији кредо, животне циљеве и
судбину каснијег мегастара, што покрет није могао толерисати.
Далијев први одлазак у Америку био је 1934. године, а од 1940. године тамо одлази
све редовније и боравци су све дужи. Његов рад на аутобиографији 1937. године, у том
контексту, личи на одбацивање старе коже. У новој средини доживео је препознавање и
огроман подстицај за другачији приступ уметности и њеном пласирању у разним сферама живота, од модне индустрије до реклама, луксузних предмета, света гламура, сјајних
аутомобила и козметичких корпорација. Овом одушевљеношћу оним што ће касније постати свет конзумеризма и кемпа (Camp), као да наговештава будућност поп-арта. Фазом
класицизма и каснијег фото-реализма, он напушта оквире надреализма, док сȃм покрет
практично бледи после 1940. године и своди се на рад Андреа Бретона, са одређеном маргинализацијом ка пољима езотеричног и субверзивног, и рад још једне изузетне личности,
Жоржа Батаја (Georges Bataille) – његову изванредно узбудљиву, преступничку делатност
(часопис „Документи”, као опозит Бретоновој „Надреалистичкој револуцији”), али без тако
лежерне, отворене комуникације са широком публиком. Парадоксално, управо се Дали и
дан-данас сматра папом надреализма у круговима шире публике, па се може рећи да је за
надреализам урадио оно што је за кубизам урадио Пабло Пикасо, за развој концептуалне
уметности Марсел Дишан (Marcel Duchamp), за поп-арт Енди Ворхол (Andy Warhol) или за
перформанс Марина Абрамовић (Marina Abramovich), јер Салвадор Дали доживљава планетарну популарност.
У другој половини живота, Дали је култ и промоцију сопствене личности (уметника)
развио до савршенства. Исто толико колико је улагао у рад на сликама, представама, балетима, филмовима, операма које су носиле његово име, зачудним ентеријерима и декорима,
Дали је радио на сопственој кампањи – бренда „Дали” и бренда „Дали–Гала”. Да ли су све
идеје за грађење мита, лика нарцисоидног уметника, биле личне или се о томе бринуо онај
цели мали двор који га је пратио од тренутка када је постао истински богат, није обелодањено, али радило се о (пи-ар и маркетиншким) стратегијама које могу и данас бити основа
за конструкцију уметничких идентитета. Међу њима су: стално појављивање на пријемима и тзв. ивентима, стално фотографисање и пласирање (што необичнијих) фотографија;
свакодневно објављивање фотографија са сопственим ликом; плејада ексцентричних поступака, у сталној помами за медијском пажњом, маштовита одећа и невероватни костими (поменимо само седам метара високе Диорове одоре у којима се брачни пар појавио у
Венецији 1951. године, костиме са живим мравима, сликање у кавезу с носорозима у париском зоо-врту, шетање мравоједа као љубимца итд.); улазак у елитне кругове, сарадња са
славним људима, звездама, уметницима – Дизни (Walt Disney), Хичкок (Alfred Hitchcock)
и др. У позним годинама, нарочито у фази верског фанатизма, Далијеви прикази култа
20 Чарлс, В. нав. дело, стр. 53.
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личност ескалирају ка хипертрофираним размерама, приказујући себе и Галу као свеце, а
Галу често и као Богородицу. У сликарству, понекад „рециклира” мотиве и симболе својих
слика, а креће се ка (пара)класицистичким, фантастичним и симболичким представама,
у којима су све чешћи елементи кича. Андре Бретон га је разљућено, подругљиво, назвао
Avida Dollars (по анаграму његовог имена), a Дали поносито снима фотографију новчаница
долара на својим брковима.
Дали је, креирајући лик Уметника-Нарциса, своју Фантастичну Персону, постао нека
врста аватара, претеча ликова из видео-игара, који „све раде” уместо посматрача, удобно
заваљеног у фотељи. У позним годинама постаје меганарцис, можда најупечатљивија уметничка звезда 20. века. Данас његово име носи осам музеја и фондација, а холограм, који је
сам креирао (и који говори његовим гласом), дочекује посетиоце Фигуераса. Узрок његове
популарности (осим допадљивости фантастичног реализма) лежи у његовом директном
увођењу гледаоца у узбудљиви натчулни свет: опсесија, снова, халуцинација, фетишизма,
еротике, хумора, зону у којој сви садржаји подсвести постају блиски. Дали је парафраза
свега недозвољеног, могућност изругивања друштвеним вредностима, устројству, моралу,
породици, ход ка другој страни. Њему се одобрава и гледа кроз прсте сваки екстрем, скандал, све оно о чему се у тајности фантазира (сетимо се да је један од важних узора надреализма био Маркиз де Сад (Marquis de Sade).

Метаморфоза нарциса – анализа слике
Слика „Метаморфоза нарциса”, која се чува у лондонској „Тејт модерн” (Tate Modern) галерији, настала је 1937, преломне године у Далијевом животу, истовремено с настанком
аутобиографије и истоимене песме објављене у часопису Editions Surrealistes. Ово изванредно уље на платну малих димензија сматра се ремек-делом. Дали је сматрао да је име
Салвадор21 добио да би спасао сликарство из „ништавила модерне уметности” (нарочито је презирао апстракцију22), као сликарски виртуоз користио је за ову слику технику
коју је описао као „руком сликану колор фотографију” – фото-реализам, како би постигао
халуцинаторни ефекат преображаја Нарциса, који клечи у зденцу, у лик другог Нарциса, џиновску шаку која држи јаје и цвет. На слици, огромна, хипертрофирана, гротескна
фигура Нарциса ослоњена је на ивицу зденца, док зури у воду. Недалеко од ње појављује
се друга фигура, камена и истоветних димензија, која издалека асоцира на ону прву, а заправо се састоји од шаке која држи јаје из кога израста цвет нарциса (Дали често у својим
сликама користи јаје као симбол сексуалности). Има нечег застрашујућег, морбидног, али
и величанственог, монументалног и потресног у овим „мутираним фигурама”. Оне као да
су парафраза Франкенштајновог чудовишта, склепане из делова, делују тужно и уморно
од усамљености, њихове су димензије такве да делују као живи споменици, наспрам удаљеног пејзажа. На слици, Дали примењује поступак репетиције мотива, удвостручавања и
утростручавања лика Нарциса. У позадини је група нагих фигура, потом шаховско поље,
21 El Salvador на шпанском значи спаситељ.
22 Чарлс, В. нав. дело, стр. 26.
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а трећи лик Нарциса указује се на хоризонту – то је Нарцис који одлази, будући да су овде
представљене три радње, три хронолошка оквира у истом простору, односно, три фазе
Нарцисовог преображаја.
По изворима центра за студије Далија (Centre for Dalinian Studies), сама позадина
слике представља околину родног Фигуераса (Figueras), изоловано место Пунта делс Трес
Фрарес (Punta dels Tres Frares) у заливу Галадеро, на северној обали Каталоније, до које се
може стићи само преко мора, и које је Далија подсећало на Овидијев опис скривеног и
усамљеног места, у коме је био зденац пун сребрне, нетакнуте, неоскрнављене воде у којој
се огледао Нарцис. Заиста је вода овде представљена као чисто, савршено огледало. Дали,
по својим речима, слика Нарциса у тренутку када угледа своје „божанско тело”, „бело тело
адолесцента” у „опскурном” огледалу језера. „Тако је миран да изгледа да је заспао” – „Ти
спаваш као водени цвет” […] „или је већ уморан” […]. Семе из његове главе (семе разумевања?) пада у воду језера и све је спремно за преображај. Од њега остаје само халуцинантни
бели овал његове главе, и „језива рука”, а када глава прсне, и располути се, постаће цвет. И
јасно је да „распрснуће” нарцисоидности, уз љубавну драму, доноси трансформацију.
When that head splits, Када се та глава располути,
When that head bursts, Када се та глава распадне,
When the head shatters in pieces, Када се глава разнесе у делове,
It will be the flower, Постаће цвет,
The new Narcisus, Нови Нарцис,
Gala, Гала,
My Narcisuss. Мој Нарцис.
У даљини, загонетну групу фигура различитих националности (Дали користи термин „хетеросексуална група”) чине: Индус, Каталонац, Немац, Енглескиња, Рус, Швеђанка,
Американац и Андалужанин; они су окупирани неким радњама, неки носе свој гроб или
прождиру месо. Нарцис који одлази у измаглицу, у дубини слике, заправо је последњи чин
драме, крај Нарциса.
У слику су унета научна сазнања психоанализе, која је тада била у процвату. По изворима Фројдовог музеја у Лондону (Freud Museum London) и галерије „Тејт модерн”, у којој је
2019. године уприличена изложба „Дали, Фројд и ’Метаморфоза Нарциса’”, постоји могућност да је ово била слика коју је Дали (по својим наводима) понео на састанак са Сигмундом
Фројдом који је те 1939. године био у Лондону у избеглиштву, након нацистичке окупације
Беча. Увиди у различите Фројдове изјаве о Далију, надреализму уопште, и, с друге стране,
Далијеве изјаве o Фројду и психоанализи, које одишу очараношћу, заносом, разликују се.
Фројдови утисци о „младом шпанском сликару, који се толико занима за психоанализу”
знатно су уздржанији.
Ова слика је значајна и стога што је на њој први пут Дали у потпуности применио
свој метод „параноичног критицизма”, односно „критичке параноје”, који је делом био
инспирисан Лакановим (Jacques Lacan) учењима о менталном стању параноика. Био је то
контрапункт Бретоновој уметничкој техници аутоматизма која се у првом реду базира на
сновима, њиховим интерпретацијама и психичкој измењености. Иако су снови одиграли
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велику улогу у његовом раду, Дали је развио свој узор перцепције параноидне структуре
личности која производи слике, визије, своју реалност, халуцинације – надреалност. Још
као дете и сам је развио способност да препозна, угледа различите слике иза појава видљивих оку, односно оптичке стварности. Нека врста „параноичне видовитости” била је
саставни део његове личности и призоре изван оптичке стварности излио је на своја платна, створивши тако један од најмаштовитијих опуса 20. века. Или како би он рекао: „Једина
разлика између мене и лудака је − да ја нисам луд.”23

Легати, задужбине и збирке Салвадора Далија –
музеализација: бренд Дали
Тек музеализацијом, институционализацијом, баштињењем нечијег стваралаштва отпочиње онај најизвеснији ход ка потпуној признатости и трајању дела у вечности – тако важним
категоријама када је реч о опусима уметника. У случају Салвадора Далија, готово у обрнутом реципроцитету у односу на авангардност, иновативност па и квалитет његових дела
(антологијска ремек-дела надреализма везана су најпре за крај двадесетих, тридесетих и
почетак четрдесетих година 20. века), јавља се изузетна, готово некритичка трансконтинентална адорација његовог опуса, као и његове несвакидашње креације сопствене уметничке
личности. Та креација прераста уобичајене оквире у уметности и најављује, антиципира,
нешто што ће касније бити примењено у савременим уметничким праксама – стратегију
ексцеса. Изгледа да ће управо то прекорачење, елемент шока, напуштање зоне комфора,
бити оно што привлачи милионе посетилаца данас у осам музеја и фондација које носе његово име, као и на десетине изложби које се једна за другом смењују у великим европским
градовима као сасвим сигурни блокбастери (једна је била и у Београду, у Кући легата 2015.
године, а данас мањих изложби графика, осим у музејима и галеријама, има чак и у великим
хотелима и шопинг центрима).
Далијеви легати, музеји и спомен-места – задужбине, као и фондације, данас су бројни. Можда најпознатији, фантазмагорични, у потпуности надреалистички „Театар музеј”
(Teatro-Museo)24 у Фигуерасу, у Каталонији, заснован је на Далијевој личној збирци слика
и скулптура, бројној и разноврсној, као и збиркама још неколицине уметника. Изграђен је
1974. године у потпуности према Далијевом нацрту и замисли, како у погледу своје необичне архитектуре екстеријера тако и ентеријера.
Други по реду по значају колекције је музеј уметника (Salvador Dali Museum)25 у Сaнкт
Петербургу, на Флориди, у САД, из 1982. године, који се сада налази у новој, наменској згради, такође грађеној у маниру надреализма, с касетираним стакленим светларником „Енигма”, који подсећа на очи неког џиновског инсекта, и спиралним, завојитим степеништем у
Далијевом стилу. Он поседује око 1.500 Далијевих радова, укључујући и нека од ремек-дела,
и значајну збирку његових патрона, Еленор и Рејнолдса Морс (Eleanor and Reynolds Morse).
23 Dulibić, F., Đuričić, G. i Rupena, B. (2010) Salvador Dali, božanstvena komedija, Zagreb: Denona, str. 18.
24 Teatro Museo Salvador Dali, Figueres, (2. 11. 2020), 10. 3. 2021; https://www.salvador-dali.org/en/museums/
dali-theatre-museum-in-figueres /
25 Salvador Dali Museum, Florida, (26. 5. 2020), 10. 3. 2021; https://thedali.org
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Музеј Espace Dali26 у Паризу, настао као продужетак збирке „Далијев универзум”
(Universe Dali) која је била донедавно лоцирана у Лондону, реновиран 2018. године, углавном је посвећен Далијевим скулптурама и 3D радовима (око 300 скулптура и графика),
а у саставу има две галерије (Galerie Dali – „Галерија Дали”, Galerie Monmartre – „Галерија
Монмартр”). Далијева кућа27 (Salvador Dali House Museum) у Портлигат (Portlligat), у заливу
Кадакес, у Каталонији, значајна је и по томе што симболизује Далијев повратак на оно исто
место, где је после „изгнанства” из родне куће и града, у скромној рибарској колиби провео
прве месеце везе са Галом Елијар. На темељима те куће настао је необичан дом, сада музеј,
пун препарираних лабудова и медведа, ексцентричних артефаката везаних за уметнички
пар, са џиновским јајетом на самом „шпицу” крова.
Галина кућа28 (Gala Dali House Museum) саграђена је на остацима готско-ренесансног
замка Пубол (Castle Pubol) у Каталонији. То је место које је Дали наменио за „светилиште”
Гали и место њеног починка. У последњим годинама њихових живота, када њихови односи
више нису били ни тако блиски ни тако хармонични, Гала је ту имала своју територију,
право на неприкосновени мир. С његовом кућом и „Театар музејем”, Галин дворац чини
„далинијански троугао”; ту делује и „Гала − Салвадор Дали фондација” (Gala–Salvador Dali
Foundation).
Музеј краљице Софије (Reina Sofia Museo)29 у Мадриду поседује значајну колекцију
Далијевих дела, с неколико врхунских слика. Постоји и приватна Далијева збирка-музеј у
Берлину (Dali Berlin)30, основана 2001. године, која претежно поседује графике и скулптуре.
Многи велики национални музеји чувају његова дела, излажући их у сталним поставкама
и повременим изложбама (галерија „Тејт модерн”, у Лондону, Уметнички музеј у Филаделфији, САД – Art Museum Philadelphia, USA). Далијева дела (најчешће скулптуре) често се
постављају у јавном простору, тргови у неким европским градовима носе његово име (и
Београд има Ћошак Салвадора Далија), о њему су снимљени филмови, разни програми,
холограми које је израдио (а којима се пасионирано бавио од 1971. до 1976. године) део су
поставки музеја, а његово дело – али и мит – наставља да живи. Можда у уметничким и
научним круговима мит Далија није увек био посматран са одобравањем. Музеологија је,
међутим, тај мит прихватила, и његову врхунску маркетиншку кампању, стратегију уметничког идентитета, развила до савршенства.
Грађење „Театра музеја” у Далијевом родном граду Фигуерасу у Каталонији, која
га је прогнала као младог сликара, преступника и анархисту, представља оду коју му је
та иста Каталонија испевала у његовим зрелим годинама. Тада се у Каталонију вратио на
26 Espace Dali, 10. 3. 2021; https://www.daliparis.com/collection/collection-permanente /
27 Salvador Dali House, Portlligat, (2. 11. 2020), 10. 3. 2021; https://www.salvador-dali.org/en/museums/house-salvador-dali-in-portlligat/
28 Zamak Gale Dali, Pubol, (2. 11. 2020), 10. 3. 2021; https://www.salvador-dali.org/en/museums/gala-dali-castle-in-pubol/historia
29 Museo Reina Sofia, Madrid, (3. 10. 2019), 10. 3. 2021; https://www.salvador-dali.org/en/artwork/catalogueraisonne-paintings/colleccions/museo-nacional-centro-de-arte-reina-sofia-madrid /
30 Dali Berlin, the exhibition at Potsdamer Platz, (5. 11. 2020), 10. 3. 2021; https://www.daliberlin.de/en/museum/
about-museum/
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позив владе, као њен славни син. Срце музеја представља старо позориште у коме је својевремено, као младић, приредио своју прву изложбу. Било је девастирано у Шпанском
грађанском рату. Рад на музеју, уз пуну подршку градоначелника Фигуераса и тима архитеката, нека је врста његове лабудове песме, остварење сна о највећем постојећем надреалистичком објекту, лавиринту, својеврсном позоришту надреализма, или боље речено,
далинијализма. Већ сȃм поглед на фасаду, дворишне пасаже украшене фигурацијом из домена фантастике, хоризонталним низовима пластике у облику векни хлеба и фризовима
огромних јаја на парапетном венцу крова зграде, пружа утисак надреалног. Музеј чува
његову највећу колекцију, али и дела других уметника попут Ел Грека (El Greco), Марсела
Дишана, Каталонца Антониа де Пиксота (Antoni Pitxsot) који је касније био и директор
музеја. Делови простора су рађени као амбијенталне уметничке целине, попут собе Ме
Вест (Мае Wеst), собе с кадом, одаја пуних разних оптичких илузија и проналазака. Музеј
у Фигуерасу (као и много тога у вези с Далијем), место је дилеме, место расправе и спора.
За неке, стриктно научне и стручне кругове, он може бити посматран са одређеном дозом
резигнације, у контексту твз. „Дизниленд музеологије”; за друге, такође стручне кругове,
пример је инспиративне „нове музеологије” и поготово добар и креативан модел концепције легата; за публику, свакако, ово је једно од омиљених боравишта, пуно уметности,
фантастике, али и забаве и хумора, тако да овај музеј важи за један од најпосећенијих
шпанских музеја.
Круна простора је специјално пројектована, геодезијска стаклена купола, која делује
као џиновски кристал, стаклено „око” ка небу; испод ње у крипти почива уметник. Овде
лежи његово балзамовано тело; простор има карактер маузолеја. Последњих деценија живота Дали себе, и нарочито Галу, све чешће представља као свеце; било му је веома важно
да од Свете столице добије дозволу за свој рад на илустрацији Дантеове „Божанствене комедије”; снажна фаза верског мистицизма боји његово дело и личност. Фараонски концепт
грађења своје пирамиде, уз хришћанске концепте беатификације и канонизовања, онај су
ултимативни ексцес Салвадора Далија којим заокружује своју уметничку стратегију и животни пут. Овај пут, ексцес нема лежерност и духовитост раних радова. Сахрањен је с титулом витеза (коју носи од 1964. године), двоструког академика (Француске и Белгије, иако
без формалног школовања), маркиз од Пубола (титула коју му 1982. године додељује краљ
Хуан Карлос), и све су те титуле истакнуте на надгробном споменику. Ипак, Дали сȃм свој
гроб оставља необележеним.
Једноставан правоугаоник у самом поду у нивоу је корака хиљада посетилаца Фигуераса, који у том корачању не могу да избегну прелаз преко њега. Можда је баш ово његова последња порука; она о одласку, нестанку у блештавилу славе (призори адорације и
глорификације); о одласку у белину светлости неког другог света (стаклена лебдећа купола
и религијски призори); а када је реч о земним остацима, коначно предавање, симболично
развејавање тела (и уметничке личности) посредством сопствене публике, кроз ритам корака хиљада људи који ходају кроз маузолеј, односећи делове тог мита, у својим корацима
и сећању.
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CONSTRUCTING OF THE NARCISSISTIC ARTISTIC CHARACTER
IN THE AUTOBIOGRAPHY OF SALVADOR DALI
SALVADOR DALI WITH AN INSIGHT INTO THE PAINTING
METAMORPHOSIS OF NARCISSUS, AND THE DALI MUSEUM/BEQUESTS

Abstract

By applying the methodology of transdisciplinary studies, this work examines the phenomenon
of Narcissism and narcissistic artistic character in the autobiography of Salvador Dali “I am the
genius” (The Secret World of Salvador Dali), in the paining “The Metamorphosis of Narcissus”, and
in Dali’s original poetry through the prisms of mythology, psychoanalysis and psychosexuality by
constructing of the narcissistic character (artistic “Persona”) as a model for identity strategies in
contemporary art practices. The text is analysing some of Dali’s unique personality characteristics
and creative and personal expression, with a special insight into his childhood and the term of
narcissistic personality structure according to Sigmund Freud, also analysing the key-role of Gala
Dali. The text includes some postulates of the art movement of Surrealism that Dali applied in his
work, from the “Surrealism Manifesto” and the Surrealism practices. In a case study, the text analyses the painting “Metamorphosis of Narcissus”, its content, symbolism, style and visual elements. A
possible influence of Sigmund Freud is described, and Dali’s original method of “Critical Paranoia”
is elaborated. The closing sections are describing the fascinating dimensions of the personality cult
that Dali and his narcissistic character reached in the last years of his life. A special focus is made
on the musealisation of Dali – his numerous museums and bequests, memorials and collections,
the founding of which has contributed to the building of a permanent monument to the artist and
finally to the establishment of his status of a mythical personality – the “Dali” brand.
Key words: Dali, Metamorphosis of Narcissus, autobiography, surrealism, narcissism, psychology of
art, Dali Museums-Bequests
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ЛЕГАТИ У ЗБИРЦИ ЗА НОВАЦ И МЕДАЉЕ
МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА
Сажетак: У Музеју града Београда, од укупно двадесет осам легата, у Збирци за новац и медаље налазе се легати Ђорђа Новаковића и Светозара Ст. Душанића. Оба легата поклоњена су
седамдесетих година 20. века. У раду су, након кратког осврта на појам и законско тумачење
легата у културној политици Србије, приказане студије случаја поменутих легата – папирних новчаница и римског металног новца у Збирци за новац и медаље. Поред кратке биографије легатора, начина на који су ови легати формирани и њихове садржине, начињен је покушај да се на основу расположиве документације из музејске архиве прикаже како су збирке,
поклоњене Музеју, постале легати. Рад разматра и питања у којој мери и с колико успеха су у
пракси спроведене музеолошке активности – заштита (чување, конзервација, рестаурација
и документација) и комуникација (излагање и едукација).
Кључне речи: легат, збирка, Музеј града Београда, новчанице, новац, конзервација, превентивна заштита, презентација

П

ојмом, правним тумачењем и статусом легата у установама културе бавили су се
бројни аутори.1 За појам легат најчешће се употребљава терминологија правних
наука и он означава одредбу у тестаменту којом завешталац изражава своју вољу да
остави једну или више ствари или права одређеном лицу. Таквим се завештањем по правилу
не поставља наследник већ се оно назива испоруком.2 Правна основа за оснивање легата био
је Закон о наслеђивању који не прави разлику између културних, историјско-уметничких
добара и наслеђивања других облика имовине, што је с културолошког становиштва
неприхватљиво.3 За разлику од легата, поклоном се сматра даривање културног добра на
основу облигационог права. Дародавац, када је реч о установама културе, уступа установи
или Граду предмете културне или уметничке вредности, без надокнаде или услова.
1 Јадранка Божић се у својој докторској дисертацији бави појмом и правном природом легата у Републици Србији и наводи радове аутора који су се бавили истим питањима. Божић, Ј. (2019) Легати у културној политици Републике Србије, докторска дисертација, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Београд,
стр. 32−41. https://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Jadranka_Bozic_Disertacija_FPN.pdf
2 Једини закон који се бави легатима је Закон о наслеђивању, Службени гласник Републике Србије, бр. 46/95 и
101/2003, чл. 141–154.
3 Аврамовић, З. Легати у култури Београда стање, проблеми и могућа решења, 20. април 2020, http://www.
casopiskultura.rs/MagazinePublication/ShowPublicationPdf?magazinePublicationId=2035
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Договор о спровођењу јединствене политике прихватања, чувања, одржавања и излагања поклона и легата из 1982. године4 био је значајан корак ка дефинисању легата и функционисања у музејима. Легат као један од начина набавке музејских предмета, поред откупа, поклона, завештања и археолошких ископавања, помиње се у Стручном упутству о условима
и начину чувања и коришћења уметничко-историјских дела Народног музеја из 2001. године.5
Непостојање довољно јасних законских регулатива у области легатства за последицу
је имало да су се појединци радије одлучивали да своје збирке поклоне за живота или посредством наследника, а не да завештају легат. С временом је у пракси постало уобичајено да се
у: музејима, библиотекама, архивима, кинотеци легатима сматрају све поклоњене колекције.
Музеј града Београда је установа у којој се чува велики број легата. У њему се налази
двадесет осам легата, девет су тестаментом оставили њихови власници, а преосталих деветнаест су целине, колекције и заоставштине поклоњене Музеју од стране власника, њихових наследника или као поклон Граду Београду6 који их је поверио на управљање Музеју.7
У складу са организационом структуром Музеја, легати се као засебне целине налазе
у оквиру више Збирки Музеја. То су: Збирка за примењену уметност и етнологију, Збирка
за ликовну и музичку уметност до 1950. године, Збирка за ликовну и музичку уметност од
1950. године, Збирка за просвету и науку и Збирка за новац и медаље.
Збирка за новац и медаље формирана је педесетих година 20. века.8 Културна добра
у збирци су: новац од метала и папира, одликовања, споменице, значке и плакете. Збирка
је конципирана као јединствена целина у којој су оставине новца (Прахово, Калемегдан,
Ритопек, Ниш, Макиш, Цара Уроша, Сланкамен, Студентски парк) и легати Ђорђа Новаковића и Светозара Душанића посебне целине.
Фонд збирке за новац и медаље с временом се увећавао и употпуњавао путем археолошких истраживања, откупа и поклона. Нове аквизиције Музеја су врло често били поклони појединаца9 или установа10 све до осамдесетих и спорадично деведесетих година 20.
века, обичај и пракса која ће се с временом скоро изгубити и постати права реткост. Осим
једног или више предмета, поклањане су велике колекције које броје неколико стотина или
хиљада предмета. Фонд је почетком седамдесетих година обогаћен изузетним поклонима
4 Службени лист града Београда, бр. 6, 27. фебруар 1982.
5 Stručno uputstvo o uslovima i načinu čuvanja i korišćenja umetničko-istorijskih dela, 10. maj 2020, http://www.
narodnimuzej.rs/wp-content/uploads/2018/06/Stru--no-uputstvo-o-uslovima-i-na--inu---uvanja-i-kori----enjaumetni--ko-istorijskih-dela.pdf
6 Банковић, А. (2020) Легат у српској музејској пракси – пример Музеја града Београда, у штампи.
7 „Музеји набављају предмете и грађу за своје збирке осим проналажењем и прикупљањем на терену, куповином,
разменом и примањем поклона које чине разна лица, установе, друштвене организације и пријемом на управљање које им додељује надлежни државни орган, односно друштвена организација која их је основала. Службени гласник НРС бр. 4, 26. јануар 1951. Закон о Музејима, члан 15. Службени лист града Београда, бр. 6, 27. фебруар 1982.
8 Збирка је носила назив Кабинет за новац и медаље, који је 2010. године промењен у Збирку за новац и медаље.
9 Новац чији се број мери у стотинама поклањао је током скоро педесет година Велимир Челекетић, пасионирани сакупљач и дугогодишњи пријатељ Музеја. Од поклоњеног новца издваја се јединствен сребрни
антонинијан царице Салонине с представом крста.
10 Редак пример поклона био је донација Београдске банке д. д. уз помоћ чије донације је Музеј града Београда
1990. године откупио вредну колекцију новца келтског племена Скордиска која му је тада била понуђена на
откуп. Црнобрња, Н. (1990) „Новац Скордиска, Донација Београдске банке д. д.”, Годишњак града Београда
XXXVII, Београд: Музеј града Београда.
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– збирком од 7.436 папирних новчаница Ђорђа Новаковића и збирком Светозара Душанића од 2.178 примерака римског кованог новца. Захваљујући њима, у веома кратком периоду, овај фонд значајно се увећао за више од десет хиљада предмета.11 Од момента када
су поклоњене Музеју, назване су легатима, устаљеним термином у пракси. Посебност ових
збирки је начин на који су формиране.
Ђорђе Новаковић и Светозар Душанић били су изузетни познаваоци новца и за разлику од већине колекционара, своје збирке су обликовали према одређеним научним критеријумима. Легати су као самосталне целине у оквиру јединствене збирке наставили да
живе у Музеју. Kao документ средине из које су издвојени12 обрађени су према музеолошким
стандардима и пракси, као и остала културна добра која се чувају у Музеју града Београда.
У институцијама културе, међу којима је и Музеј града Београда, један од основних
проблема с којим се сусрећу је чување, одржавање и излагање легата и поклона. Након
што су предмети пренети у Музеј, био је обезбеђен простор за њихов смештај, при чему се
водило рачуна о њиховој целовитости. Међутим, за заштиту и чување културних добара
нису постојали потребни услови. Музеј се од 1935. године налази у просторијама стамбене
зграде, у самом градском језгру. Депои су истовремено и канцеларије кустоса, у којима не
постоје оптимални услови температуре и релативне влаге за чување предмета од метала и
папира.13 Простор за стално излагање легата представљао је проблем који је и данас актуелан. Музејска комуникација, основни циљ установа које чувају вредну културну баштину,
остваривана је путем изложби које је Музеј организовао у Конаку кнегиње Љубице, а до
1981. године14 и у Манаковој кући.15 Повремено су предмети из легата позајмљивани за
излагање другим институцијама. Комуникација и презентација били су усмерени највише
на публиковање појединих тематских целина легата.

Легат Ђорђа Новаковића
О легатору и легату
Ђорђе Новаковић рођен је 7. марта 1910. године у Београду. Школовао се у Београду
и Бечу. Економиста по струци, радио је од 1929. године до избијања Другог светског рата
у осигуравајућим друштвима „Југославија” и „Шумадија”, у Савезу трговинског удружења Југославије, Издавачкој кући „Геца Кон”, Министарству саобраћаја, прво у Кладову, а
11 Укупан бој предмета у ова два поклона тада је чинио скоро половину предмета целокупне Збирке, а која
данас броји више од 26.000 предмета.
12 Музеолошке теорије разликују формирање збирки на неколико начина: према једној постоји активно (резултат теренског рада, размене, куповине, чак и израде предмета) и пасивно, које се испољава у поклонима
и оставинама. Друга теорија разликује екстерно и интерно где су сабрани предмети трговаца или приватних
колекционари који у збиркама имају музеолошки контекст: Maroević, I. (1993) Uvod u muzeologiju, Zagreb:
Zavod za informacijske tehnologije, str. 173.
13 Препоручени услови за чување предмета од метала су: температура од 15°С до 18°С и релативна влажност
ваздуха од 15% до 55% Rh а за археолошке предмете од бронзе до 35%. За предмете од папира препоручена је
температура до 20°С и релативна влажност ваздуха од 45% до 55% Rh.
14 Стојковић, Д. (1995) „Музеј у функцији популарисања етнографског наслеђа”, Гласник Етнографског музеја
бр. 58−59, Београд: Етнографски музеј у Београду, стр. 210.
15 Цветковић, Г. (1975) „Манакова кућа”, Годишњак града Београда XXII, Београд: Музеј града Београда, стр. 352.
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затим у Добоју. Време од 13. априла 1941. до 9. августа 1945. године провео је у заробљеништву у официрском логору Ознабрик у Немачкој (Oflag VI C Osnabrück, Eversheide). Након
завршетка рата, од 9. августа до 11. новембра 1946. године, у Немачкој је радио у Савезничкој комисији за утврђивање ратних злочина (United Nations War Crimes Commission).
По повратку у земљу 1949. године радио је у Привредном савету Федеративне Народне
Републике Југославије, Министарству спољне трговине од 31. маја 1950. године, као економиста трговинског изасланства у Хагу (Den Haag) и у Секретаријату за иностране послове.
Његово последње радно место било је место саветника у Југословенској инвестиционој
банци.16
Сакупљањем папирног новца почео је да се бави релативно касно. Пасија сакупљања и пословна путовања водила су га до већине европских земаља. Контакти с бројним
колекционарима и активно учешће у раду Српског нумизматичког друштва омогућили су
му да обогати збирку. Тако је настала збирка папирног новца и новчаних вредности чији
значај превазилази размере не само Србије и балканских држава него и европских земаља. У легату су заступљене скоро комплетне серије папирних новчаница земаља које су
настајале и нестајале са историјске карте Балкана – Кнежевине Србије, Краљевине Србије,
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Краљевине Југославије, Црне Горе, марионетских
држава за време Другог светског рата, Демократске Федеративне Југославије, Федеративне Народне Републике Југославије и Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.
Посебно значајну целину представљају новчанице скоро свих европских држава – Албаније, Аустрије, Белгије, Бугарске, Грчке, Италије, Мађарске, Немачке, Норвешке, Пољске,
Чехословачке и Словачке, Русије, Румуније, Француске, Холандије, Шпаније, али и ваневропских држава – Кине, Турске, Алжира, Аргентине, Бурме, Египта, Цејлона, Јапана,
Либана и Израела.

Новчаница од 1.000 динара/4.000 круна Министарства краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
(аверс). Легат Ђорђа Новаковића
16 Васић Деримановић, Ј. (2019) „Приче новчаница”, Папирни новац из Легата Ђорђа Новаковића, Београд:
Музеј града Београда.
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Новчаница од 1.000 динара/4.000 круна Министарства краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (реверс). Легат Ђорђа Новаковића

Новчаница од пет фунти. Фалсификат штампан током Другог светког рата и операције Бернхард.
Легат Ђорђа Новаковића

Новчаница од 500 рубаља Народне банке Русије (аверс). Легат Ђорђа Новаковића
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Новчаница од 500 рубаља Народне банке Русије (реверс). Легат Ђорђа Новаковића

Заштита
Збирку новчаница поклонила је Музеју супруга Ђорђа Новаковића након његове смрти, поштујући Ђорђеву жељу и његов претходни договор с Владимиром Кондићем17 да збирку дарује
Музеју. У постојећој документацији Музеја не постоји документ у којем се помињу услови
везани за предају, чување или излагање. Траг о поклону збирке је документ који је тадашња
директорка Музеја Јелица Стаменковић упутила 21. марта 1969. године Управном одбору фонда за културу Скупштине града Београда у коме је наведено да је „Музеј добио једну повољну
понуду за значајно обогаћење својих фондова. [...]. Колекционар Ђорђе Новаковић умро је
прошле године. Још за живота желео је да с Музејем града Београда направи аранжман по
коме би његова збирка дошла у Кабинет за новац и медаље наше Установе. Његова супруга која
је била упућена у сва дешавања жели да збирка као целокупан фонд и као израз једне од његових последњих жеља, дође у Музеј града Београда. Она тражи да јој се надокнаде само извесна
средства која произилазе из неких наслеђених породичних обавеза”.18 У Записнику са седнице
Комисије за откуп, одржане 21. маја 1969. године наведена је понуда Новаковићеве супруге
Љубице Васић19 која је била прихваћена и новчанице су инвентарисане током 1969/1970. године у књиге инвентара као Легат Ђорђа Новаковића. Новчанице су приликом обраде класификоване према земљама које су их издавале, при чему се првенствено водило рачуна о времену
њиховог издавања и стању очуваности. Интересантно је да је за легат коришћен термин збирка. Први пут су новчанице представљене јавности 1970. године на изложби и у публикацији,20
а као Легат збирка се у документацији и публикацијама помиње касније.
На новчаницама је анализама, спроведеним 2015. године, утврђено присуство микроорганизама и лоше стање очуваности извесног броја примерака. У циљу заштите,
17 Кустос Кабинета за новац и медаље од 1956. до 1972. године
18 Архива Музеја града Београда, 02 бр. 478/1, 21. март 1969.
19 Архива Музеја града Београда, 02 бр. 22/6, 21. мај 1969.
20 Кондић, В. (1970) Папирни новац из збирке Ђорђа Новаковића, Београд: Музеј града Београда.
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очувања и презентације новчаница из Легата, Министарство за културу и информисање
одобрило је средства за реализацију поменутих циљева.21 Новчанице су до тада биле упаковане у папирне коверте, а коверте су смештене у картонске кутије. Кутије су чуване у металној каси с предметима од различитих материјала – текстила и метала, без одговарајуђег
уређаја за стварање оптималних микроклиматских услова. Приступило се прво дезинфекцији и стерилизацији новчаница. Након тога су прегледане и издвојене за конзервацију и
рестаурацију. Механички су очишћене, опране, урађена је неутрализација и уклоњене су
мрље и флеке. Новчанице су на крају упаковане у одговарајуће заштитне фолије и албуме.
Набављена је и климатизована комора, у којој су обезбеђени одговарајући услови за чување ове вредне колекције.22 У циљу превентивне заштите новчанице су дигитализоване.
Креирани су дигитални документи фотографисањем новчаница DSLR апаратом, структуиране су информације које описују и идентификују податке о новчаницама из легата, а за
управљање подацима израђена је десктоп апликација са одговарајућом базом података и
формирана је дигитална збирка.23

Комуникација
Музеј је 1970. године приредио изложбу у Манаковој кући и тада је штампан каталог с
биографијом легатора, краћим прегледом новчаница и делом текста који је написао Ђорђе
Новаковић о емисији новчаних упутница Црне Горе из 1912. године.24 Новчанице из Легата биле су излагане у неколико наврата, у Дубровнику на изложби организованој поводом
3. светског скупа банкара 1989. године, у Пули 1990, у Београду, у Конаку кнегиње Љубице,
2004. године на изложби „Новац у Београду кроз векове”, коју је пратио каталог.25 Последњи пут биле су изложене 2019. године у Народној банци Србије на изложби „Приче новчаница – Папирне новчанице из Легата Ђорђа Новаковића”, када је штампан и истоимени
каталог изложбе.26

21 Одобрена су средства за реализацију пројеката „Превентивна и физичка заштита папирног новца из легата
Ђорђа Новаковића” и „Дигитализација и мултимедијална презентација новчаница из легата Ђорђа Новаковића”.
22 Климатизована комора јединствен је уређај чија је основна намена обезбеђење одговарајућих услова чувања,
у овом случају новчаница од папира. Обезбеђени су услови чувања који подразумевају контролисане услове
температуре од 16°С до 20°С и релативну влагу између 45% и 55% Rh. Комора је сигурна заштита од свих
негативних, првенствено спољних утицаја, механичких оштећења, хемијских и микробиолошких утицаја,
УВ зрачења и пожара. Васић Деримановић, Ј. и Перовић Ивовић, С., „Изазови заштите и презентације новчаница из Легата Ђорђа Новаковића”, у: Посебне збирке у контексту заштите културног наслеђа и као подстицај културног развоја, уредници Милорадовић, М. и Вукићевић, Д. (2019), Београд: Народна библиотека
Србије, стр. 432.
23 Исто, стр. 434.
24 Кондић, В. нав. дело, стр. 5.
25 Црнобрња, А. и Црнобрња, Н. (2004) Новац у Београду кроз векове, Београд: Музеја града Београда, стр. 88,
92, 97−110.
26 Васић Деримановић, Ј. нав. дело.
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Легат Светозара Душанића
О легатору и легату
Светозар Ст. Душанић рођен је у Прибинићу код Теслића 30. јануара 1907. године, а
преминуо је у Београду 25. априла 1990. године. Душанић је био пореклом из старе свештеничке породице, мајка Милева била је прва сеоска учитељица, а отац прота Стеван вероучитељ
у школи у Прибинићу.27 Завршио је богословију у Сарајеву и Теолошки факултет у Београду.
Више од четрдесет година (1948–1990) водио је Музеј Српске православне цркве у Београду.
Био је велики познавалац и колекционар књига и новца. Своју богату библиотеку, састављену
претежно од књига посвећених историји и сродним дисциплинама, поклонио је, тестаментом,
манастиру Сретење, који се налази у Овчарско-кабларској клисури, где се и данас чува.
Професор Душанић је своју збирку почео да формира 1935. године, у време када је
боравио у Скопљу. Доласком у Београд 1941. године, већ формирану збирку, интензивније
је допуњавао контактирајући с великим бројем колекционара. Осим појединачних примерака, значајна је била набавка виминацијумског и дачког новца из колекције Венецијанца
Апостола Зена, хуманисте и сакупљача из 18. века, која је откупљена на аукцији у бечком
Доротеуму и збирка виминацијумског новца др Камила Дочкала (1879–1963), оснивача и
првог управника Дијецезанског музеја у Загребу. Значај светских размера и вредност збирке огледају се у великом броју примерака, њиховој очуваности и научном критеријуму
формирања. Mонетарна продукција поменутих ковница, а посебно виминацијумске једине
локалне ковнице у римском Подунављу, послужила је као основа за научна истраживања и
решавања низа проблема савремене нумизматике.28
У Легату се налази римски новац који припада различитим емисијама локалних
ковница муниципијума Виминацијум (Костолац), Стоби (Градско на Вардару код Велеса) и
римске провинције Дакије. Веома су драгоцене белешке легатора у којима су наведени подаци о месту налаза појединачних примерака.29 Највећи број припада ковањима Виминацијума, јединој локалној ковници у римском Подунављу, 1.700 примерака бакарног новца
царева и чланова владарских кућа од Гордијана Трећег до Галијена.30 Временски, новац провинције Дакије од 183 примерака обухвата период од 246. године (време владавине Филипа
Првог) до 256/7. године (време заједничке владавине Галијена и Валеријана), а 238 примерака муниципијума Стоби припада времену владавине Веспазијана до Елагабала.

Заштита
Светозар Ст. Душанић, тадашњи управник Музеја Српске православне цркве, упутио је допис Музеју града Београда марта 1971. године у којем је изразио жељу да своју збирку римског
27 Душанић Липљански, Ј. Б. „Летопис српске породице из Босне”, 21. мај 2020, http://dusanic.rs/145-246.pdf
28 Борић Брешковић, Б. (1976) Новац колоније Виминацијума у збирци Светозара Ст. Душанића, Београд: Музеј града Београда, стр. 5.
29 Црнобрња, Н. (1993) Новац провинције Дакије у збирци Светозара Ст. Душанића, Београд: Музеј града Београда, стр. 14.
30 Заступљен је новац: Гордијана Трећег, Филипа Првог, Филипа Другог и Отацилије, Деција, Етрусциле, Деција
Другог и Квинта, Гала и Волусијана, Емилијана, Валеријана, Маринијане и Галијена.
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новца остави Музеју града Београда. Напомиње да „Колекција треба да остане трајна целина
под мојим именом, коју ћу моћи научно користити и после предаје Музеју. Било би ми драго
ако би се остварила могућност да се изда њен каталог. Збирку ћу допуњавати и после предаје
Музеју”.31 У архиви Збирке сачувана је фотокопија документа Закључци о поклону Светозара
Душанића, у којем је Одбор за културу донео одлуку, на предлог Завода за заштиту споменика
културе града Београда, да се легат Светозара Душанића прихвати и прикључи Кабинету за
новац и медаље Музеја града Београда. У закључку се наводи још и оцена Одбора да „легат
има значаја за нашу културу и да је његово преузимање у складу с политиком Скупштине града Београда о чувању и презентацији приватних збирки и заоставштина”. Легат је био, управо
онако како је легатор то и желео, у периоду од 1988. до 1992. године допуњаван поклонима
његовог сина, професора Слободана Душанића, и његових пријатеља.
Новац из легата, иако је инвентарисан као Донација, као легат је примљен у Музеј и
у документацији и публикацијама води се као Легат Светозара Душанића. Новац из легата
је био конзервиран још пре него што је предат Музеју. У једном моменту уместо донације
употребљен је појам легат и све до данас, у документацији и публикацијама води се тако.

Комуникација
Легат као целина никада није био излаган, али су поједини примерци у неколико наврата
били представљени јавности на изложбама и у каталозима који су их пратили – Новац са
подручја Београда до 1521. године одржане 1987. године32 и 1988. године,33 Античка бронза
Сингидунума 1997. године34 и Новац у Београду кроз векове 2004. године.35 Музеј града Београда је легат Светозара Ст. Душанића објавио у серији Збирке и легати, два каталога према
тематским целинама од којих се легат састоји. Први каталог је објављен 1976. године под
насловом „Новац колоније Виминацијума у збирци Светозара Ст. Душанића”.36 Други део
збирке о новцу провинције Дакије објављен је 1993. године.37 Легат Светозара Душанића
биће у потпуности објављен када буду објављене новчане емисије муниципијума Стоби.
✴
Легати Ђорђа Новаковића и Светозара Ст. Душанића су изузетно вредне и значајне збирке новца које су поклоњене Музеју. У случају збирке папирног новца не ради се о легату
у правом смислу те речи, а ни о поклону, јер су приликом понуде за откуп збирке Ђорђа
31 Архива Музеја града Београда, документ 02 503/1 од 17. 3. 1971.
32 Изложба је одржана у Дому културе у Лазаревцу од 5. до 19. марта 1987. Документација збирке за новац и
медаље.
33 Изложба је одржана у Галерији Дома културе и спортова у Обреновцу од 20. до 27. марта 1988. Документација
збирке за новац и медаље.
34 Црнобрња, Н. „Новац римског царства”, у: Античка бронза Сингидунума, приредила Крунић, С. (1997), Београд: Музеј града Београда.
35 Црнобрња, Н. (2004) Новац у Београду кроз векове, Београд: Музеј града Београда, стр. 31.
36 Борић Брешковић, Б. нав. дело.
37 Црнобрња, Н. (1993) Новац провинције Дакије у збирци Светозара Ст. Душанића, Београд: Музеј града Београда.
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Новаковића тражена одређена финансијска средства. Збирка Светозара Душанића je легат,
поклон који је власник желео да остави Музеју под одређеним условима. Потврда за ову
тврдњу је и чињеница да је понуду господина Душанића Музеју града Београда размотрио
и одобрио Одбор за културу на предлог Завода за заштиту споменика и културе града Београда, у којој је за збирку употребљен термин легат.
Институције културе, међу којима је и Музеј града Београда, суочавају се с вишедеценијским проблемима у вези са чувањем, одржавањем и излагањем културне баштине
који су, када је реч о легатима, најчешће нерешиви. Музеј града Београда је упркос неодговарајућим условима за чување и излагање, с мање или више успеха, предузимао мере
заштите и представљао јавности вредну културну баштину коју чува.
Извори:
Архива Музеја града Београда
Документација збирке за новац и медаље
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LEGACIES TO THE COLLECTION OF COINS
AND MEDALS OF THE BELGRADE CITY MUSEUM
Abstract

Two of the twenty-eight legacies to the Belgrade City Museum are found in the “Collection of Money and Medals”: the bequests of Đorđe Novaković and Svetozar St. Dušanić. These collections were
donated to the Museum in the 1970s. After a brief review of the concept and the legal status of
legacies in view of the Serbian cultural milieu and policies, the paper demonstrates a study of two
bequests – the paper banknotes and the Roman coins from the “Collection for Money and Medals”.
In addition to the short history of each legacy, the manner in which they were formed, including
their contents, an attempt was made to search available documentation in the museum archives to
demonstrate how the collections were donated to the Museum and “established” as legacies. The
work also considers to what extent and with what success the Museum activities have been carried
out in practice, namely: preservation, conservation, restoration and documentation filing, as well as
communication activities which include exhibitions and education.
Kеy words: legacy, collection, Belgrade City Museum, coins, money, conservation, preventive protection, presentation
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МУЗЕАЛИЗАЦИЈА КОЛЕКЦИЈЕ ЦРНО-БЕЛИХ
НЕГАТИВА ИЗ ЛЕГАТА АЛЕКСАНДРА
СИМИЋА
Caжетак: У раду се прати музеализација колекције црно-белих негатива из Легата Александра Симића, фотографа Југословенске војске у отаџбини, односно њена интеграција у фонд
Музеја Југославије, који досад није прикупљао грађу равногорске провенијенције. Такође, покренута су и разматрања која се тичу правног статуса поклоњене грађе у установама културе
како би се у корелацији с њима одговорило на питања која се тичу музеолошког третирања
предмета доспелих у Mузеј. Под тим пре свега подразумевамо процес музеалне селекције, односно валоризацију поклоњене фото-грађе, њену дигиталну и документацијску обраду и, на
крају, сагледавање комуникацијског потенцијала примљене колекције у односу на фонд Музеја, који због своје хетерогености и природе настанка, доноси пред истраживаче многобројне
изазове.
Kључне речи: Легат Александра Симића, колекцијa црно-белих негатива, музеализација,
фонд Музеја Југославије

Ј

Уводна реч

единствен карактер, али и изазови с којима се Музеј Југославије константно суочава
пpoизвод су, с једне стране, сложене природе музејског комплекса, a с друге, друштвене
климе коју је нестанак Југославије са собом донео. С тим у вези, сматрамо да је неопходно
на самом почетку посветити неколико редова историјату Музеја како бисмо схватили који
се све проблеми и потенцијална решења намећу када је у питању музеализација колекције
црно-белих негатива из Легата Александра Симића, фотографа Jугословенске војске у
отаџбини. Иако музеализација1 подразумева један дуготрајан процес који покрива широк
1 Према Збињеку Странском (Zbynek Z. Stránský) музеализација се може дефинисати као процес настанка музеалије, док је музеалија одредница за музејски предмет који карактерише својство музеалности, односно
потенцијал предмета да сведочи о изворном контексту из ког је потекао у новој, музејској реалности. Странски музелизацију објашњава кроз своје три теорије које се заснивају на музејској пракси. У питању су теорија
музеалне селекције/документације, теорија тезаурације и теорија комуникације. Bидети у: Maroević, I. (1993)
Uvod u muzeologiju, Zagreb: Zavod za informacijske studije, str. 96–97, 162–169.
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спектар делатности, акценат овог излагања биће на следећим разматрањима: да ли је све
што уђе у музеј као легат вредно чувања или стручњаци имају право на процес музеалне
селекције, валоризације, односно да ли и како је валоризација спроведена на обимној
фотографској грађи; каква опрема и какав приступ је изабран када је у питању дигитална и
документацијска обрада фотографског материјала; колики је комуникацијски потенцијал
оваквог материјала? Питања и одговори производ су дванаестомесечног кустоског стажа,
консултовања научне и стручне литературе, као и разговора с колегиницама и колегама из
Музеја Југославије.

О Музеју Југославије
Након смрти председника Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, 1982. године резиденцијални комплекс на Топчидерском брду постаје Меморијални центар „Јосип
Броз Тито”.2 Недуго потом, култура сећања концентрисана на очување лика и дела Јосипа
Броза Тита уздрмана је бурним догађајима које су донеле деведесете године прошлог века.
Политике јачања национализама условиле су негирање заједничког југословенског наслеђа
и довеле до рата и распада Југославије. По завршетку рата, један од заосталих баласта новонасталих држава било је и питање будуће судбине Меморијалног центра, али и осталих
установа културе које су се бавиле социјалистичком прошлошћу. Тако је уредбом Владе
Савезне Републике Југославије 1996. године основан Музеј историје Југославије, коме су
припојени фондови Меморијалног центра и Музеја револуције народа и народности Југославије, док су за спровођење музејске делатности одређени поједини објекти из некадашњег резиденцијалног комплекса.3
Дакле, Музеј историје Југославије се нашао у ситуацији да су му припале две методолошки различите колекције: једна меморијалног карактера која је готово „стихијски”
настајала и коју су чинили предмети у вези с приватним или друштвено-политичким (јавним) животом Тита, и друга музејског карактера, где је грађа прикупљана на систематизован начин и чији је циљ представљање политичке револуције радничког покрета.4 Овакo
разноврстан материјал нашао се под окриљем музеја чији је назив имплицирао другачији
поглед на Југославију, поглед са историјске дистанце, који је југословенску идеју, од „прапочетка” до „краја”, требало да похрани на безбедно место из ког нема повратка: у музеј, где су
предмети „обично чувари прашине”.5 Уз све то, Музеј чува и куриозитет крајње необичан за
једну истраживачку институцију, а то је гроб Јосипа Броза Тита у Кући цвећа.
2 Erceg Sarajčić, G. (1990) Memorijalni centar ’Josip Broz Tito’ – nastanak i perspektive, magistarski rad, Fakultet
organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, str. 14.
3 Васиљевић, M., Кастратовић Ристић, B. и Цвијовић, M. „Предисторија: основа за разумевање Музеја Југославије”, у: Отварамо депо, приредила Сладојевић, А. (2017), Београд: Музеј Југославије, стр. 15–16; Панић, А.
Југословенско културно наслеђе: симболи, комеморација и контекст кроз случај Музеја историје Југославије,
10. април 2020, https://goo.gl/2kqRvF , стр. 2.
4 Момчиловић Јовановић A. и др. Пројекат „Отварамо депо” у контексту промишљања југословенског наслеђа,
у: Отварамо депо, приредила Сладојевић, А. (2017), Београд: Музеј Југославије, стр. 38–39.
5 Васиљевић, M., Кастратовић Ристић, B. и Цвијовић, M. нав. дело, стр. 16.
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Захваљујући стручном кадру, оваква тенденција није заживела, већ се од тренутка када су стечени услови за нормалан музеолошки рад Музеј фокусирао на дефинисање
стратегије која је јасније и одлучније требало да усмери његову делатност, која се огледа у
активном преиспитивању свеприсутног југословенског наслеђа.
Након стицања правног статуса 2007. године, почињу пројекти који треба да допринесу формирању сталне поставке која ће холистички сагледати југословенско искуство, с
јасним назнакама на природу места на коме Музеј настаје и изазовима које оно доноси.
Убрзо се уочава да фондови Музеја историје Југославије не могу у потпуности да одговоре
на дефинисан предмет музеализације, с обзиром на то да се већински део колекције односи
на социјалистички период Југославије, као и то да „историја” у називу Музеја није компатибилна с методологијом истраживања и интерпретације коју Музеј жели да успостави.6
Зато је 2015. године тим који је радио на концепцији и систематизацији збирки донео
одлуку да се фондови Меморијалног центра и Музеја револуције народа и народности Југославије затворе за нове аквизиције, да се посматрају као два велика артефакта или, условно
речено, „легата”, где ће сваки на основу својих предмета, начина њиховог сакупљања и презентовања сведочити о свом „власнику” и духу времена Југославије.7 То је значило да Музеју
предстоји дефинисање нових збирки за придошле предмете, збирки с којима ће се напокон
досегнути жељено ревалоризовање југословенског наслеђа. Иако је овакво решење за Музеј
који броји преко 75.000 предмета у овом тренутку најефикасније, нисмо сигурни да су затварањем фондова предмети сачували сва своја потенцијална значења и интерпретативне контексте, штавише можда су овим поступком, заправо, стављени на полицу под вео историје.
Даље, како Музеј није имао новоформиране збирке, у међувремену се претежно
прикупљао материјал који ће бити организован као посебна целина. Тако у фонд Музеја
историје Југославије, од 2016. године Музеја Југославије, пристижу: Легат Стевана Крагујевића, Легат Мирка Ловрића, Легат Александра Симића, Легат Зорана Милера, Легат Болета
Милорадовића, Колекција Петра Оторанова и Музеј објеката.8
Примећује се да се међу горепоменутим целинама истичу колекције, збирке и легати
у којима је најбројнија фото-грађа. У периоду налажења нових решења за систематизацију
фонда, стизао је аналогни фотографски материјал значајне музеолошке вредности, ког има
довољно за цео један нови музеј. С друге стране, захваљујући компактности аналогног медија и данашњем развоју дигиталних технологија, овакав материјал је лакше чувати и учинити доступним јавности. Чињеница је да музеји у Србији нису у најзавиднијој позицији
када су у питању просторни и кадровски капацитети, али је исто тако и овакав вид богаћења музејских фондова, поготово у облику легата, од непроцењиве важности. Сложићемо
се с Јадранком Божић да прихватање легата пре свега афирмише и подстиче филантропску културу, чин даривања имовине у корист друштвене заједнице. Затим, на овакав начин у музеј долазе предмети које из финансијских или других разлога музеј не би могао да
обезбеди. На крају, уређени легати су добра полазишта за рад с мањим интерпретативним
6 Панић, А. нав. дело, стр. 2–3; Међународна конференција. Носталгија у покрету, 10. април 2020, https://www.
muzej-jugoslavije.org/rs/material/international-conference-nostalgia-on-the-move-panel-4/, панел 4.
7 Момчиловић Јовановић A. и др. нав. дело, стр. 38.
8 На основу документације Одељења заједничких послова Музеја Југославије.
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заједницама.9 Зато ћемо се у делу који следи потрудити да на примеру колекције црно-белих
негатива из Легата Александра Симића одговоримо на питања која би потпомогла рад с
таквом врстом грађе.

Неколико речи о Александру Симићу и легату
Александар Аца Симић (1923–2007) био је чачански фотограф, познат по својим фотографијама Југословенске војске у отаџбини. Склоност ка фотографији, коју је показао одмалена, Симић је развијао у атељеима Димитрија Коцића и Томе Зупана. Године 1938. запослио се као фотограф у Војно-техничком заводу у Чачку, да би крајем 1941. године успео
да отвори и своју прву фото-радњу. Током Другог светског рата био је фотограф Другог
равногорског корпуса, на чијем челу је био командант Предраг Раковић из Пријевора (код
Чачка), док је неколико пута био у прилици да документује и дешавања при Врховном штабу Драгољуба Драже Михаиловића.10
Крајем 1944. и почетком 1945. године Симић је мобилисан у одреде Народноослободилачке војске, о чему сведочи и одређени број негатива. Након рата, наставља рад у свом
атељеу у родном граду, где је бележио важне тренутке својих суграђана. Фотографисао је у
неколико наврата и Титове посете Чачку педесетих и шездесетих година. После деведесетих је, кроз публикације11 и изложбе, експлоатисао своје садржаје и радове који су током
комунизма били инкриминишући. Добитник је Децембарске награде града Чачка за 1999.
годину.12
За живота, Александар Симић је поклонио неколико својих фото-апарата Народном
музеју у Чачку. Жеља му је била да се након његове смрти негативи и део личних предмета
поклоне Војном музеју у Београду.13 Нисмо сигурни да ли је тим поводом уопште дошло
до контакта с Војним музејем, али је породица на крају понудила да се поклон реализује у
Музеју Југославије. Музеј Југославије је прихватио поклон с обзиром на то да у музејском
фонду нема много материјала који се тиче Равногорског покрета. Haиме, у времену претежне музеализације грађе у вези с Другим светским ратом, овакав материјал је селектован
једино ако је имао доказну снагу против Равногорског покрета, односно ако је сведочио о
злочинима припадника овог покрета или колаборацији са окупатором. Такве су рецимо све
фотографије припадника Равногорског покрета у Фототеци некадашњег Музеја револуције
народа и народности Југославије, која је данас део фонда Музеја Југославије. Стога, велики
број Симићевих негатива, сачуваних у времену када је то могао бити озбиљни инкриминишући материјал против онога ко га поседује, свакако је значајан раритет и као такав
9 Božić, Ј. (2019) Legati u kulturnoj politici Republike Srbije, doktorski rad, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u
Beogradu, Beograd, str. 47; https://www. fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Jadranka_Bozic_Disertacija_FPN.pdf
10 На основу личне и професионалне документације из Легата Александра Симића: прес клипинзи.
11 У питању су Албум српских четника генерала Драже Михаиловића у 1.000 слика и Албум ђенерала Драже,
приређени од стране Милослава Самарџића.
12 На основу личне и професионалне документације из Легата Александра Симића: прес клипинзи, фото-документација и документација о изложби Александра Симића.
13 На основу личне и професионалне документације из Легата Александра Симића: прес клипинзи.
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завређује савремену валоризацију. Тако је 6. 11. 2017. године начињен записник, тачније
Потврда о пријему предмета у којем су наведени подаци о лицу које предаје предмете и
подаци о предатим предметима, да би 5. 1. 2018. године институт завештања био сачињен
у виду Уговора о поклону између Светлане Симић Мариновић, ћерке Александра Симића
и Музеја Југославије.
Поклонодавац је овим уговором Музеју уступио Легат Александра Симића, који се
састоји од: колекције црно-белих негативa (укупно 115 ролница филма, односно 3.591 негатив, од којих је 3.551 димензија 24x36 мм, 29 димензија 60x90 мм и 11 димензија 60x60
мм), фотографијa, личних предметa, оригиналних докумената и документације о снимању
и фотографском раду Александра Симића.14 У Симићевој документацији постоји свеска
у којој су евидентиране 72 од укупно 115 ролница филма. На евидентираним филмовима
истичу се догађаји у вези с Другим равногорским корпусом и Врховним штабом Драгољуба
Драже Михаиловића (примери): Предраг Раковић и његова група у Трбушанима код Чачка;
Дража Михаиловић, Предраг Раковић, Ђуро Ђуровић и Александар Аксентијевић на терену (слика 1); Сусрет Предрага Раковића с британским бригадиром Чарлсом Дагласом Армстронгом у Миоковцима код Чачка; Предраг Раковић врши смотру равногораца у Рошцима
код Чачка; Заклетва Другог равногорског корпуса у Вујетинцима код Чачка; Паљевина родне
куће Предрага Раковића; Предраг Раковић и доктор Хаџић обилазе болницу Другог равногорског корпуса у селу Јездина код Чачка; Дража Михаиловић на венчању једног свог четника;
Сахрана америчког официра Томаса П. Ловета у селу Ракова у околини Чачка; Слава Драже

Дража Михаиловић, Предраг Раковић, Ђуро Ђуровић и Александар Аксентијевић на терену; из
Легата Александра Симића у Музеју Југославије
14 На основу документације Одељења заједничких послова Музеја Југославије: 03 бр. 92-1-18 - Уговор о поклону
– Светлана Симић Мариновић и 03 бр. 317-1-17; Потврда о пријему предмета – Милосав Мариновић
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Слава Драже Михаиловића; из Легата Александра Симића у Музеју Југославије

Михаиловића (слика 2); Полазак делегата на Светосавски конгрес у селу Ба; Освећење застава у селу Лазац.
Што се осталих негатива тиче, на њима је накнадно идентификован садржај који се
махом односи на фотографску делатност Александра Симића при Народноослободилачкој
војсци. У питању су групни портрети Александра Симића са саборцима и разни партизански

Портрет Драже Михаиловића; из Легата Александра Симића у Музеју Југославије
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Светосавски конгрес у селу Ба; из Легата Александра Симића у Музеју Југославије

скупови у виду митинга и комеморација у Чачку. На крају, ту је и неколико фотографских
ролница на којима су забележене Титове посете Чачку 1951, 1959. и 1961. године.
Из приложеног видимо да добар део колекције нуди увид у активности четничких
одреда на територији западне Србије, oдакле је покрет изворно кренуо и где је већи део рата
боравио Врховни штаб Драгољуба Драже Михаиловића. У том смислу, присутан је одређени
број, јавности познатих, Дражиних портрета (слика 3), али и портрета других значајних
војних и политичких личности покрета, попут Предрага Раковића, Звонимира Вучковића,
Живка Топаловића и Драгише Васића. Симићевим објективом забележени су покрети трупа, сусрети с члановима савезничких војних мисија и политички зборови, од којих је за
историју Равногорског покрета најбитнији Светосавски конгрес у селу Ба (слика 4).
Коначно, али не и мање битно, Симићеви снимци пружају и један поглед на свакодневни живот западне Србије под окупацијом. То су слике сеоског живота који је испуњен
пољским радовима, венчањима, свадбама и осталим дешавањима због којих се на тренутак стиче утисак да није у току најстрашнији ратни сукоб у историји човечанства. Осим
документарног, ту је и естетски потенцијал Симићевих фотографија због којих поменути
догађаји одишу специфичном атмосфером. Због свега наведеног, може се рећи да колекција
негатива из Легата Александра Симића у Музеју Југославије представља једну од најзначајнијих фотографских целина равногорске провенијенције у Србији.
Међутим, како у нашем законодавству не постоји адекватна правна регулатива у области легаторства, а то значи да није јасно дефинисан појам легата, као ни критеријуми његовог
прихватања, установе културе су приморане да се ослањају на уговоре о поклону у којима
прописивање обавеза уговорних страна зависи од установе до установе и од консензуса постигнутог између поклонодавца и онога ко прима поклон. То значи да се „у организационом,
материјалном и правном смислу легат наслања на установу културе којој је придодат”.15
15 Božić, J. нав. дело, стр. 225, 269.
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Тако у Уговору о поклону постигнутом између Светлане Симић Мариновић и Музеја Југославије стоје чланови који се односе на имовинска права, ауторска права, услове
при коришћењу грађе у комерцијалне16 и некомерцијалне сврхе, услове приликом излагања
или публиковања грађе, услове за заштиту грађе, услове приликом евентуалног вођења поступка расправљања заоставштине поклонодавца или у случају спора у вези са извршењем
датог уговора. Наравно, у уговору је изражена и захвалност поклонопримца за уступљену
грађу.17 Све ово наводимо зато што је, на крају крајева, у сфери легаторства важно посветити пажњу колико музеолошкој заштити и обради предмета толико и правној, јер је у питању таква врста грађе у којој се ови стандарди међусобно преплићу и условљавају.

Дигитална и документацијска обрада колекције црно-белих негативa
Сваки процес музеализације би требало да креће спровођењем музеалне селекције, односно процењивањем да ли је документарни потенцијал пристиглих предмета од значаја за
друштво и музеј. У том процесу, сваки музеј мора имати на уму своју политику развоја
музејског фонда и просторно-кадровске капацитете који ће омогућити да се ти предмети
чувају, обрађују и презентују јавности. Како је легат специфична врста грађе, која обично
као целина има јединствен информативни потенцијал, поставља се питање колико стручњаци имају право на процес темељне музеалне селекције и да ли је „нарушавање” целине
дозвољено ако стручњаци препознају да би одређени предмети припадали пре некој другој
установи културе. Како нема довољно јасне правне регулативе која би разјаснила ове недоумице, оне се углавном решавају на лицу места. Стога је практично искуство сваког музеја
који се сусреће с легатима драгоцено.
У случају Легата Александра Симића, критеријуми који су преовладали да се он прими као целина јесу: историјски и документарни значај материјала (из Уговора о поклону),
компактност легата и његов допринос богаћењу музејског фонда који тежи да обухвати
целокупну историју Југославије. Када је у питању колекција коју чини укупно 3.591 негатив,
због природе медија није било могуће детаљно прегледати сваки негатив у тренутку примања поклона па је, уз помоћ документације о снимању и осталих предмета који сведоче
о фотографском раду Александра Симића, одлучено да се уважи материјал у целости. Тек
је касније, када се отпочело с дигиталним развијањем и рестаурацијом негатива уз помоћ
фотошопа и осталих алата, створена фото-документација на основу које се могло уочити
право стање ствари. У почетку је све развијано и чувано, а онда се дошло до закључка да
се у дигиталном формату чувају само успели негативи, док ће се физичке ролнице филма,
које се посматрају и инвентаришу као појединачни музејски предмети, чувати без икаквих
интервенција. Захваљујући дигитализацији, уочено је да је веома мали број знатније оштећених или неуспелих фотографија, тако да није било потребе за физичким острањивањем
негатива које би довело у питање конзистентност филмова.
16 На предлог Музејa унето је у Уговор да се у случају комерцијалних захтева за коришћење грађе подносилац
мора обратити носиоцу ауторских права (ћерки). Дакле, Музеј је свесно одустао од могуће зараде како би
избегао потенцијално непријатне ситуације у медијима или пред неким другим лицима.
17 На основу документације Одељења заједничких послова Музеја Југославије: 03 бр. 92-1-18 - Уговор о поклону
– Светлана Симић Мариновић.
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Дакле, како би се уопште започела документацијска обрада, прво су негативи морали да прођу кроз одређене мере заштите. Под тим подразумевамо физичку заштиту, прегледање и третирање негатива зарад отклањања прашине и мрља од стране конзерватора
и дигиталну заштиту у виду развијања и рестаурације негатива од стране фотографа. Обе
интервенције су битне за чување материјалних и информативних карактеристика предмета. Наравно, и у једном и у другом поступку методе заштите морају бити реверзибилне и
спроводе се тамо где је неопходно.
Kада је у питању заштита негатива, постоји велики број недоумица. Једна с којом се
кустоси и конзерватори стално сусрећу јесте – да ли прво посегнути за физичком или дигиталном (информативном) заштитом? Да ли ризиковати с могућим губитком информација
приликом конзерваторског поступка или уклањање мрља, огреботина и прашине препустити оку фотографа? У конкретном случају, прво се посегнуло за дигитализацијом, али је
убрзо схваћено да дигиталне методе чишћења изискују много времена, па је у међувремену
консултована и конзерваторска служба Музеја Југославије. Препоручено је да се негативи
исперу у дестилованој води и потом просуше како би се уклонила елементарна прљавштина. Након дигиталне и физичке заштите, негативи су похрањени у нове амбалаже, које су
смештене у депо с посебно обезбеђеним климатским условима (релативна влажност ваздуха је 35%–40%, док је температура 10°C–18°C) за чување разноврсне фото-грађе.18
Што се дигитализације тиче, она је рађена у фото-студију који се састоји од репро
стола с маскама за негативе и дијапозитиве свих формата (24x36 мм, 60x60 мм, 60x90 мм,
90x15 мм) и вертикално фиксираног крана с клизном ручицом за фото-апарат Nikon D810
(full-frame) који је преко кабла повезан с Мекинтош компјутером. Читава конструкција
је направљена тако да се обезбеди најбољи квалитет снимка с минималним померањима
камере и негатива. Од објектива, на располагању су један макрообјектив oд 105 мм и зум
објектив са жижном даљином од 24 мм до 85 мм. За фотографисање у студију увек је пожељно користити објективе жижне даљине у распону од 70 мм до 200 мм како би се избегло
претерано приближавање предмету које може утицати на деформацију перспективе.19
У погледу дигитализације негатива јако је битно имати дигиталне SLR (single-lens
reflex) фото-aпарате који oсим ЈPEG (Joint Photographic Experts Group) дају могућност снимања и у RAW и/или TIFF (Tagged Image File Format) формату. RAW формат се најчешће
користи, јер у извесном смислу представља дигитални еквивалент фотографском негативу
у коме се чувају „сирови” подаци о снимку. Снимак у RAW формату не може бити приказан
као фотографија док се не изврши конвертовање у специјалном програму за обраду фотографија, фотошопу. У фотошопу, фотограф осим развијања ради и основну обраду снимка
у виду подешавања експозиције, корекције баланса беле и приказа боја на основу посебно
креираних колор профила и то уз минималне или готово никакве губитке квалитета слике. Такође, јако је битно да компјутери који се користе за дигиталну обраду фотографије
18 Museums & Galleries Commission. (1996) Standards in the Museum Care of Photographic Collections, London,
рp. 56–57.
19 Неговановић, С. и Џикић, В. „Опрема за снимање”, у: Препоруке за стварање и управљање дигиталном фото-документацијом у институцијама заштите културног наслеђа Србије, приредила Полић, С. (2015), Београд: Централни институт за конзервацију, стр. 22.
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буду калибрисани како би се на веродостојан начин манипулисало бојама. Када се заврши
основна обрада, снимци се у зависности од даље употребе чувају у јpeg или tiff формату. Некомпримовани tiff формат, односно формат у коме не долази до компресије података, најчешће се користи у архивске сврхе и компатибилан је са скоро свим програмима за преглед и
сређивање слика. У јpeg-у обично долази до губитка информација па је он најпогоднији за
објављивање материјала на интернету, који иначе не подржава велике фајлове.20
Међутим, оно што уме да се испречи на путу ка стварању темељне фото-документације, која подразумева чување снимака у сва три формата, јесте чињеница да овако форматирани фајлови заузимају много места у меморији рачунара и осталих екстерних помагала.
Једно од решења је увођење нових сервера на којима ће се искључиво чувати фото-грађа,
што Музеј Југославије увелико и чини, али се у пракси показало да ни то често није довољно. На крају, разрешење оваквих ситуација лежи у консензусу музејских истраживача и фотографа. Одлучено је да се развијени снимци чувају у raw и јpeg формату уместо tiff-a, aли у
максималној величини, док ће се мали јpeg фајлови за објављивање на интернету правити
по потреби. Наравно, цео процес се завршава израдом контакт-копија дигитализованих
филмова, које омогућавају прегледнији увид у фото-документацију на рачунару.
Кад смо код прегледности, осим система за чување јако је битно осмислити и систем
за што ефикасније управљање фото-документацијом. Како израђивање интерне базе података или инсталирање већ постојећих система за управљање фото-документацијом уме да
буде доста скупо, музеји често посежу за алтернативним методама. Једна од метода јесте
поменута израда дигиталних контакт-копија за одређене фото-целине, на основу којих се
врши визуелни увид у материјал. Фото-целине могу бити уобличене тематски према садржају фотографија или се односити на један филм, а некад и на читаву колекцију негатива.
Испод контакт-копија обично се налазе имена дигиталних докумената. Именовање докумената је од посебне важности за оперативну употребу фото-документације и јако је битно
да се оно спроводи по протоколу који музеј успостави.
У случају негатива из Легата Александра Симића, развијене фотографије су именоване на дескриптиван начин. При дескриптивном именовању, прво би требало дефинисати
кључне речи, слова и цифре који ће реферирати на основне информације о материјалу,
затим њихов редослед и на крају оптималан број карактера у називу.21 Тако су установљене
следеће сигнатуре (примери): AS_1_A_01 или AS_1_B_01, АS се односи на аутора фотографије, самим тим и на легат коме фотографија припада, 1 је ознака за редни број филма
формата A, односно димензија 24x36 мм или редни број филма формата B, тачније 60x60
мм или 60x90 мм и на крају 01 за редни број негатива у датом филму. Препорука је да име
не буде дуже од 31 карактера и да се избегавају знаци као што су \ / <> | « ? [ ] ; = + & £ $, јер
се дешава да оперативни систем не уважава симболе који су део програмираних команди.22
20 Неговановић, С. „Параметри квалитета дигиталне фотографије”, у: Препоруке за стварање и управљање дигиталном фото-документацијом у институцијама заштите културног наслеђа Србије, приредила Полић,
С. (2015), Београд: Централни институт за конзервацију, стр. 18.
21 Аћимовић, М. „Именовање дигиталних докумената”, у: Препоруке за стварање и управљање дигиталном
фото-документацијом у институцијама заштите културног наслеђа Србије, приредила Полић, С. (2015),
Београд: Централни институт за конзервацију, стр. 98–99.
22 Исто, стр. 98–99.
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Следећи корак је темељна документацијско-информацијска обрада негатива која се
ради захваљујући створеној фото-документацији. У те сврхе, Музеј се користи ексел табелом која садржи категорије прилагођене природи материјала, у које се уписују следеће информације: која је колекција Музеја Југославије у питању, ко је уредник табеле, инвентарни
број предмета, смештај предмета, наслов надсерије, опис надсерије, наслов серије, опис серије, опис серије на енглеском, која је држава (садашња и историјска) у питању, онда неколико колона које се односе на локацију (садашњи и историјски назив, микролокација), датум (тачан датум, а у случају да недостаје информација уписује се опсег) и ауторство (ко је
аутор, да ли постоји други аутор или је у питању несигурно ауторство), потом следе колоне
које се односе на тип и димензије предмета, коришћење и репродуковање материјала, језик,
права и лиценцу. У задњем делу је сегмент „види још” који служи као повезница са осталим колекцијама и збиркама као што су Фото-aрхив Јосипа Броза, Фото-aрхив Александра
Ранковића, Легат Стевана Крагујевића, Збирка поклона Јосипу Брозу Титу: фото-албуми,
урамљени портрети и слајдови, Фототека Музеја револуције народа и народности Југославије са збирком фото-албума, Збирка снимака Јосипа Броза Тита са фото и кино опремом,
Збирка репортажа 1944–1947. година.
Као што смо већ поменули, један филм се посматра као једна инвентарна јединица,
то јест филм се посматра као музејски предмет, а не појединачне фотографије на њему.
За оваквим, архивским начином обраде предмета често се посеже када постоји знатна количина истоветног материјала, поготово у случају фотографских негатива који у великом
броју умеју да сведоче о једној особи, ствари, догађају. Међутим, овде није у питању само
архивски, већи музеолошко-документацијски приступ грађи, који се назире у начину на
који је структурирана ексел табела.
Како бисмо боље појаснили на шта тачно циљамо, узећемо конкретан пример из колекције црно-белих негатива који је Симић насловио као Полазак делегата на Светосавски
конгрес у селу Ба. Назив филма који читамо из Симићеве документације бележимо под категорију наслов серије (мисли се на серију негатива, филм), док у опис серије уписујемо oпште
карактеристике садржаја на филму: „приказан је полазак делегата на Светосавски конгрес
у селу Ба, јануара 1944. године; препознају се следеће личности: потпуковник Драгиша Васић, капетан Звонимир Звонкo Вучковић, генерал Драгољуб Дража Михаиловић [...]”. Ако
се уочи да одређена фотографија завређује додатну обраду због своје документарне вредности, у овом делу остављамо простора и за истицање садржаја на појединачном негативу, користећи се дескриптивним именима негатива, сигнатурама. На пример, „на снимку
AS_19_A_04 приказани су делегати како стоје на бини, један од њих држи заставу на којој
је приказан [...]”. У делу за надсерију уписују се информације које дају увид у историјски
контекст датог догађаја. Тако би назив надсерије био Светосавски конгрес у селу Ба, а опис би
подразумевао одређени историјат у вези са тим догађајем: „Светосавски конгрес је одржан
јануара 1944. године у селу Ба. Одлучивало се о начину на који би требало уредити будућу
југословенску државу [...]”.
Оно што можда не би било лоше јесте да се ова табела у будућности допуни још
неким метаподацима (подаци о подацима) о фото-документацији, ту пре свега мислимо
на административне податке који дају информације о томе ко је развио снимке, на којој
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партицији рачунара су смештени, али и на техничке податке који указују на основна својства фото-документације као што су: формат снимања и чувања, експозиција, ISO oceтљивост, резолуција, баланс беле итд.23

Уместо закључка: o комуникацијском потенцијалу колекције
црно-белих негативa и изазовима Музеја Југославије
Након дигитализације и документацијске обраде предмета следи последња, подједнако
битна етапа у процесу музеализације, а то је комуникација, стварање нових значењских
слојева у предмету кроз оспособљавање материјала за едукативне, истраживачке и остале сврхе. Путем изложби, платформи за преглед дигитализованог материјала, друштвених
мрежа, публикација и различитих програма музеј остварује комуникацијску улогу која је
од виталног значаја за наставак културне биографије музејских предмета. Meђутим, од музеја, али и од публике зависи колики ће комуникацијски потенцијал одређени предмети
испољити и на тај начин постати активни саучесник у изграђивању друштвеног живота и
идентитета једне средине.
На основу приложеног историјата у уводу, видели смо да Музеј Југославије осим
што представља установу која се труди да на основу своје хетерогене колекције промишља
и актуелизује феномене у вези с југословенским искуством и наслеђем, и сâм репрезентује један велики артефакт, у чијим зидовима су похрањени различити слојеви прошлости,
сведочанства о минулим временима. У тим садржајима прошлости неретко се издвајају
значења која, независно од институције Музеја, опстају као симболи сећања појединаца на
социјалистички период Југославије.
У том смислу велики је изазов Музеја у навикавању публике на једно целовитије
посматрање Југославије, које подразумева антиципацију југословенске идеје још у 19. веку,
њен развој кроз Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца, Краљевину Југославију, Републику
Југославију и на крају њену дисперзију у послератном периоду у различите друштвене, културне и идентитетске форме. Управо је отежавајућа околност што идеолошке, националне
и социјалне дихотомије постављене у послератном периоду и даље трају, па често не постоји објективан отклон у друштву приликом помена југословенског искуства, већ оно варира
од нежељеног наслеђа до југоносталгије, како за монархистичким тако и за социјалистичким периодом Југославије.
Зато је веома важно да Музеј искористи све своје потенцијале и ресурсе како би
се демистификовало југословенско искуство, односно сагледало са свим својим позитивним и негативним странама у циљу превазилажења друштвене трауме која стоји на путу
успостављања здравијих идентитетских темеља, на којима треба да се заснива свака друштвена заједница. То би, пре свега, значило да Музеј у наредном периоду аквизира у већој
мери материјал који ће надоместити празнину у фонду која се односи на Краљевину Југославију и постјугословенски период, како би коначно оправдао свој дефинисани предмет
23 Аћимовић, М. „Метаподаци”, у: Препоруке за стварање и управљање дигиталном фото-документацијом у
институцијама заштите културног наслеђа Србије, приредила Полић, С. (2015), Београд: Централни институт за конзервацију, стр. 106–107.
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музеализације и упустио се у било какав критички осврт на југословенску идеју. С тим у
вези, Легат Александра Симића, конкретно колекција црно-белих негатива, има значајну
комуникацијску вредност у Музеју Југославије јер представља један од малих корака који
ће Музеју омогућити да у будућности прави изложбе и програме који теже презентовању и
преиспитивању континуитета и дисконтинуитета који чине југословенско искуство.
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MUSEALISATION OF THE COLLECTION OF BLACK AND WHITE NEGATIVES
FROM THE LEGACY OF ALEKSANDAR SIMIĆ
Abstract

The paper follows the musealisation of the collection of black and white negatives from the Legacy
of Aleksandar Simić, photographer of the Yugoslav Army in the homeland, i.e. its integration into
the fund of the Museum of Yugoslavia, which has not yet collected materials of Ravna Gora provenance. Also, considerations were raised regarding the legal status of donated material in cultural
institutions so that, in correlation with those considerations, questions related to the museological
treatment of objects that arrived to the Museum would be answered. By that, we primarily mean
the process of museal selection, i.e. valorisation of donated photographic material, its digital and
documentary processing, and finally, consideration of the communication potential of the received
collection in relation to the Museum’s fund, which can raise numerous challenges for the researchers
due to its heterogeneity and nature.
Key words: Legacy of Aleksandar Simić, collection of black and white negatives, musealisation, Museum of Yugoslavia fund
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ЖИВОТ СЛИКЕ ПОСЛЕ СМРТИ УМЕТНИКА
ПЕТАР ЛУБАРДА И ФЕНОМЕН ТРАЈАЊА УМЕТНИЧКОГ ДЕЛА
Сажетак: Пратећи пут слике после одласка једне од најмаркатнијих фигура нашег стваралаштва Петра Лубарде, суочавамо се с питањем у којој мери смо испунили задатак у вези са
заштитом културног добра које нам је поверенo на чување. Обрађујући податке из најобимнијег регистра у документацији Факултета ликовних уметности, с мноштвом актуелних и
сензационалистичких наслова који прате живот слике, сазнајемо о формирању богате колекције коју је уметникова супруга Вера Лубарда поклонила Граду Београду, отварању Спомен-галерије Атеље Петра Лубарде недуго потом, његовом затварању и падању у заборав. Ипак, у
светлости века рођења нашег цењеног уметника јавила се потреба за ретроспективним
изложбама, што је, уз обележавање јубилеја и формирање Легата Петра Лубарде, у одређеној
мери исправило деценијско занемаривање дела овог уваженог сликара од стране стручне јавности и надлежних институција из области културе. Објективним приступом сачуваним
подацима, који су бележени пером бројних историчара уметности, критичара и новинара,
а који се чувају у досијеу Петра Лубарде, у раду су изнети најактуелнији догађаји о животу
слике у периоду од смрти уметника до данашњих дана.
Кључне речи: Петар Лубарда, Вера Лубарда, атеље, легат, заоставштина, јубилеј, изложба
У језгру живота вријеме је немјерљиво.
Петар Лубарда

А

Увод1

кадемија / Факултет ликовних уметности у Београду у својој документацији чува
богату архивску и документарну грађу, чијим изучавањем можемо испратити
живот и стваралаштво уметника који су као професори били укључени у рад
ове значајне институције. Велики део документације чине новински чланци који су
пристизали у Академију у периоду од 2002. до 2010. године у папирној форми, а након тога
1 Рад представља резултат истраживања на пројекту „Дигитализација авангардног уметничког наслеђа Факултета ликовних уметности у Београду – Кабинет чуда ФЛУ” (aутор пројекта: др Оливера Ерић), који је 2016.
године финансијски подржало Министарство културе и информисања Републике Србије (број уговора о финансирању/суфинансирању: 451-04-03443/2016-02).
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као дигитални записи. Анализом 355 новинских чланака који се чувају у досијеу Петра
Лубарде, а такође и више каталога изложби и видео-записа, поред чињеница везаних за
живот и стваралачки рад великог сликара, сазнајемо и о активном учешћу уметничког
дела у обликовању будућих генерација у ситуацији када његов стваралац физички
више није присутан. Обрађујући податке из најобимнијег регистра у документацији, с
мноштвом актуелних и сензационалистичких наслова који прате живот слике2, сазнајемо
о формирању богате колекције коју је уметникова супруга поклонила Граду Београду,
потреби за ретроспективним изложбама, обележавању јубилеја и у великој мери односу
стручне јавности и надлежних институција из области културе према делу овог уваженог
сликара. Запажањима усмереним на податке који се односе на време када уметник није више
са својим делом, зашли смо у домен филозофског и метафизичког посматрања проблема –
феномена трајности и живота слике после смрти ствараоца. Поставља се питање колико
уметничко дело наставља свој самосталан живот, а у којој мери је оно осврт на пређени пут
ствараоца и кроз стално присећање представља кључ за вечност. Најсигурнији начин да то
сазнамо јесте објективан приступ сачуваним подацима који су, бележени пером бројних
историчара уметности, критичара и новинара, изнели најактуелније догађаје о животу
слике у периоду од смрти уметника до данашњих дана.

Спомен-галерија Атеље Петра Лубарде
У Београду, 13. фебруара 1974. године умире Петар Лубарда (рођен 27. јула 1907. године у
Љуботињу, Црна Гора).
Непосредно пре смрти уметника, јуна 1973. године, Градски секретаријат за образовање и културу, основао је Комисију за попис слика из приватне колекције Вере Лубарде,
супруге Петра Лубарде, које је она по својој жељи, а уз подршку супруга, поклонила Граду
Београду. Два месеца након смрти уметника, укупно 57 слика, 133 цртежа и скица, намештај и предмети из атељеа сликара, прешли су у власништво Града Београда, који је убрзо
пренео бригу о делима на Музеј савремене уметности.3
Највећи део свог опуса Лубарда је остварио у Београду, у коме је 1925. године похађао Уметничку школу, и уз извесне прекиде, у њему живео од 1932. године до своје смрти.
Сви његови београдски атељеи били су места где су се рађала велика дела која су овог сликара сврстала међу најзначајније представнике епохе, обједињујући у њима најбоље квалитете: Надежде Петровић и Косте Миличевића, Јована Бијелића или Саве Шумановића.4
Нове идеје рађале су се на адресама атељеа школе Војислава Илића у Душановој улици, на
Косанчићевом венцу бр. 19, у Улици Драже Павловића, и најзад у Илинчићевој бр. 1, где је
непрекидно стварао последњих 15 година живота.5
2 Израз „живот слике” употребљен у раду, симболизује стваралаштво Петра Лубарде и однос према њему.
3 Самарџија, K. (2014) Атеље Петра Лубарде 1974. Легат Петра Лубарде 2014, Београд: Кућа Легата/Легат Петра Лубарде, стр. 4−10.
4 Живковић, С. (1969) Петар Лубарда, Лубарда, Београд: Галерија Српске академије наука и уметности,
стр. 7−11.
5 Лубарда, В. (1974) Атеље Петра Лубарде, Београд: Музеј савремене уметности, стр. 1.
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Маркантна Лубардина фигура запажена је у земљи од самог почетка, односно од његовог доласка у Београд, што потврђује његова прва самостална изложба 1933. године, која
је уједно била и повод да се личности, попут Десимира Благојевића, Пива Караматијевића
и Растка Петровића огласе, и забележе га као интересантну појаву. С другом изложбом,
одржаном 1934. године, он је већ стваралац о коме запажене приказе пишу најутицајнији
критичари тога времена: Сава Поповић, Михаило С. Петров, Драган Алексић, и истакнути
Растко Петровић и Тодор Манојловић.6 Интересовање за његово дело у наредном периоду
све више јача, привлачећи велику пажњу књижевника, ликовних критичара и историчара,
домаћих и страних. Тако је још за Лубардиног живота, огромна литература испратила све
његове развојне фазе, обухватајући преко две стотине написаних чланака, студија и есеја,
као и две запажене краће монографије, Лазара Трифуновића и Миодрага Б. Протића.7 Реализоване су и две ретроспективне изложбе, одржане у Музеју савремене уметности 1967.
године и у Галерији САНУ 1969. године.
У доба највеће активности и непосредно после смрти, Петар Лубарда је све више попримао обрисе митске личности, што је потврдила и потреба о оснивању места сећања на
њега и његово стваралаштво. У само неколико месеци након уметникове смрти, организује
се примопредаја предмета и спроводи адаптација атељеа у изложбени простор.
Уз нескривено одушевљење градских отаца о изузетној вредности поклона, и уз њихова обећања о живој активности новоосноване сталне поставке, 12. јула 1974. године у
некадашњем атељеу и кући великог сликара у Илинчићевој бр.1 свечано је отворена Спомен-галерија Атеље Петра Лубарде. Тим поводом, у пратећем каталогу Музеја савремене
уметности, Вера Лубарда је написала: „Петар је за себе често говорио да је усамљени путник. Сада је крај путовању. И више никада неће бити сам. Сви који буду желели да упознају
његову уметност наћи ће га у атељеу, како их верно чека. Увек готов да поклони тренутак
радости, саопшти нешто ново, наведе на размишљање. Као и док је живео међу нама.”8
Међутим, у уговорним одредбама којима се дефинишу обавезе обе стране, које су
потписале овај документ 11. априла 1974. године, јасно су видљиви пропусти, који поред
уступака према поклонодавцу, нејасно предвиђају будуће функционисање Атељеа Петра
Лубардe, што ће у будућности довести до нерешивих проблема. Сећање на великог уметника и његово дело на тај начин ће се свести на ниво недостојан његове појаве за живота, и
онога што је оставио иза себе.
Један од већих проблема око Спомен-галерије Атеље Петра Лубарде узроковало
је одвајање стамбеног простора виле од изложбеног, услед чега су многе слике и цртежи
који су се налазили у делу објекта где је становала Вера Лубарда, биле недоступне стручњацима Музеја савремене уметности. Све то, и још много других спорних ствари, као што
су проблеми грејања и велике температурне осцилације, онемогућавало је да се на прави
начин приступи спровођењу музеолошких стандарда заштите објекта и уметничких предмета. Ова нерешена питања убрзо ће постати предмет великих несугласица. Ненадокнадив
6 Живковић, С. нав. дело, стр. 7−14.
7 Исто, стр. 7−14.
8 Лубарда, В. нав. дело, стр. 1.
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губитак чине дела која су се налазила у стамбеном делу куће у Илинчићевој улици, која се и
данас воде као нестала, а истрага о њима још није завршена.
Безмало лоша комуникација и неразумевање на релацији поклонопримац – поклонодавац, уз пасиван однос стручњака из Музеја, не оправдавају званични став Музеја савремене уметности да, не дочекавши десетогодишњицу смрти уметника, имају намеру да
престану с бригом о Галерији. Услед тога, Музеј 1983. године саопштава одлуку Градском
комитету за образовање и културу, у којој образлаже да је Музеј у непремостивим финансијским потешкоћама, и да не може „да се сложи да се надаље нерационално троше средства
за одржавање атељеа Петра Лубарде”. Такође, у једном од дописа Секретаријату за културу,
ова музејска установа износи недвосмислен став да вредност легата није тако велика, и да
се кључна дела Петра Лубарде већ налазе у Музеју савремене уметности и другим музејима
у граду и ван њега, те да нема потребе да се за тако мали број посетилаца Спомен-галерији
Атеље Петра Лубарде, улажу толика средства.
И када је сећањем требало обележити десетогодишњицу смрти уметника, затворена
врата Спомен-галерије Атеље Петра Лубарде онемогућила су било какво директно комуницирање с његовим делима. У једном телефонском разговору новинара (заинтересованог за годишњицу) и Петрове супруге, резигнирана постављеним питањем око обележавања значајног
јубилеја, Вера је одговорила: „Затворили су Атеље Петра Лубарде, затворили су најаутентичнији извор таквог сећања. Ето вам тог вашег да на неки начин обележите десет година од Лубардине смрти. Морате признати: чудан неки начин да се обележи смрт Петра Лубарде. Дошли
су, пописали слике и инвентар, затворили атеље, пломбирали и отишли. Као вестерн!”9
Недуго пре тога, пред само затварање атељеа и планираног укидања обезбеђења,
Вера Лубарда је послала отворено телеграм-писмо Градском комитету за образовање и културу, обраћајући им се речима: „Обавештена сам од Градског комитета за образовање и
културу да крајем децембра престаје досадашње чување галерије Петра Лубарде. Галерија
је отворена пре десет година, јула 1974, са сликама Петра Лубарде које су биле моја лична
својина, а јавност је обавештена, не случајно да је то заоставштина. Од те прве неистине,
за ових протеклих десет година, низали су се некоректни поступци према мени, а галерија
је запуштена, слике су пропадале, није означен ни пут, они који су хтели да је посете лутали
су и одустајали. Уместо пропаганде која је нужна кад почиње рад таква установа, вођена је
смишљена кампања против галерије, која је ишла на директно узбуњивање јавног мњења,
како би се створила повољна клима за њено затварање. Пре пар година ми је Мунир Ласић
и директно предложио да се галерија затвори и слике мени врате.” [...] „Због свега овога
што се догађало, у ових десет година, а догађало се много, тражим да се формира комисија
која би све испитала и донела коначну одлуку – треба ли Београду галерија Петра Лубарде
или не? До коначне одлуке захтевам апсолутно обезбеђење и сигурност за слике, као што је
уговором и гарантовано, иначе не би ни дошло до поклона.”10 Иако је крајњи рок за укидање
обезбеђења био сам крај децембра 1983, акција затварања Атељеа спроведена је неколико
дана раније, без Вериног присуства.
9 Станић, С. (12. 2. 1984) „Пред мртвим атељеом”, НИН, Београд.
10 Исто.
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Уследила је још једна у низу реакција Вере Лубарде, која се 1985. године отвореним
писмом обратила Извршном већу Скупштине СР Србије речима да је Галерија Петра Лубарде
од њеног оснивања била препуштена самом посетиоцу, праћеном равнодушним погледима
чувара, и да се за десет година није појавио ниједан кустос који би сe у данима посета задржао
у Атељеу Петра Лубарде и обратио се публици. Вера Лубарда такође образлаже и значај дела
која се налазе у Атељеу, наводећи међу њима и аутопортрет свог супруга, такође и јединствене студије за највећа дела овог уметника. На основу каталога који је пропратио отварање Атељеа и у који су унете све каталошке јединице слика, скица, цртежа и студија, јасно је колики
је значај овог поклона био, а о томе говори и сама госпођа Лубарда у поговору: „Прва слика у
колекцији била је поклон за прву годишњицу брака. Једна од последњих за двадесет шесту годишњицу. У међувремену се збирка повећавала. Петар је увек говорио: ’Желим да имаш моје
најбоље слике.’ Можда то није увек било могуће остварити, али је сигурно да свака од ових
слика, скица и студија има неко значење, или за нас двоје или за Петрово стварање уопште,
као што је случај са сликом ’Клевета’, са познате изложбе 1951. године.”11
Вера Лубарда се у даљим настојањима око очувања рада Галерије обраћа највишим
инстанцама у тадашњој државној власти. Нажалост, то није умањило губитак великог броја
слика, што је последица недовољне бриге државе и струке према великим именима нашег
стваралаштва и њиховом раду.
Услед таквих околности, Вера Лубарда се све више повлачи и постепено прекида контакте са спољним светом. Легат је тако био недоступан јавности готово тридесет година.

Питање поклона / Легата Петра Лубарде
Наслови у новинама временом све чешће износе на видело алармантно стање Лубардиног
легата. Изјаве случајних пролазника да ту нико не станује осим мачака, а да супругу великог сликара виде само док храни животиње, јасно говори у каквом стању се тада налазио
атеље светски признатог уметника. Уговор с Музејем савремене уметности је раскинут давне 1983. године и небрига је учинила своје. У том тренутку, све је ближе чињеница да ће
кућа Петра Лубарде на Дедињу потпуно пропасти. 12 Ништа није у бољем стању ни сликарева кућа у селу Љуботињ у Црној Гори, где је Лубарда рођен 27. јула 1907. године.
Тешко је схватити да заборав може уследити толико брзо. Није прошло много времена од признања које је Лубарда добио у својој земљи, да пођемо од већих и хронолошки најближих, награде Октобарског салона 1970, награде АВНОЈ-а 1966. године, Седмојулске награде СР Србије 1964, Октобарске награде Града Београда 1955. године, као и ранијих, Прве
републичке награде НР Црне Горе Цетиње 1949, Прве савезне награде ФНРЈ на Цетињу и
Прве републичке награде НР Црне Горе 1948, док су потврде из иностранства стигле много
пре домаћих – Grand Prix на Светској изложби у Паризу 1937, Прва награда на Интернационалној изложби сликарства у Хагу 1939, Интернационална откупна награда на Другом
Бијеналу у Сао Паолу 1953, Награда на Трећем Бијеналу у Токију 1955. године, Национална
11 Лубарда, В. нав. дело, стр. 1.
12 Станковић, С. (12. 1. 2003) „Мачке једини станари”, Вечерње новости, Београд.
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награда Guggenheim 1956. године, Уметничка повеља Rabindranat Tagore у Калкути 1970.
и Међународна награда Johann Gottfried von Herder 1972. године. Једини је југословенски
уметник чији је рад репродукован у „Историји модерног сликарства” Херберта Рида, који
је септембра 1955. године у Лондону записао: „Лубарда је ’откриће’ Бијенала у Сао Паолу
1953. године. Међународни жири (чији сам и ја био члан) једногласно му је доделио једну од
главних награда. Он је сликар са великим осећајем за ритмичку композицију; његове боје
су веселе и хармоничне; он издваја тајну лепоту из природе.”13
Могли бисмо да се присетимо и како је Лубарда у Сао Паоло отишао само с плаћеном
картом, а „за живот” унајмио од пријатеља, док је за награду коју је тамо добио могао да
остане и борави у Рио де Жанеиру око годину дана, а после и у Паризу. Можемо само замислити светску ликовну манифестацију чији је излагачки простор дуг око четири километра
и кроз коју, док траје, прође најмање двадесет милиона људи.
По речима Вере Лубарде којима се, дубоко потресена развојем догађаја везаним за
Атеље, обраћа тадашњим властима, уочавамо на који начин она доживљава однос челних
људи према уметнику: „Петра Лубарду није направила држава, ни било која друга институција. Прва признања и награде Лубарда није добио у својој земљи, а касније је добио много
награда и код нас и са њима се још више поносио. Такав је био Петар”.14
Сестра Петра Лубарде, Вера Дорнер из Израела, и сама у поодмаклим годинама, 2004.
године покренула је иницијативу за враћање имовине у Љуботињ, где би био отворен спомен-дом у част великог уметника. Иако је кућа затечена у јако лошем стању, без крова и
зарасла у коров, њена жеља је била да се 2007. године у Лубардиној родној кући у Црној Гори,
а поводом 100 година од рођења уметника, постави Лубардина ретроспективна изложба.15
Следе повољније вести када је 2005. године имовина у Црној Гори, након 50 година,
враћена потомцима Петра Лубарде, сестри Вери Дорнер и братанцу Ђуру Лубарди.16 У знак
захвалности што је Општина Цетиње удовољила њиховом захтеву, потомци славног уметника су кућу поклонили држави, уз услов да се овај простор трансформише и искористи
као место културних збивања.17 На темељима куће у Љуботињу код Цетиња, по изјави Ђине
Лазар, ћерке Вере Дорнер, желели су да се сагради дом у коме би се нашле изложене породичне фотографије, рукописи, и где би се могло сазнати доста о уметнику, али и о његовој
породици, такође, да он буде стециште сликара и нови храм културе. По изјави наследника
Ђура Лубарде, намера им је и да оснују фондацију „Лубарда”, са седиштем у Галерији „Тиодоровић” у Подгорици, а која би се бавила организовањем изложби, и да његове слике
поново буду изложене у местима где је раније добијао признања и освајао награде.
13 Живковић, С. (1969) Петар Лубарда, Лубарда, Београд: Галерија Српске академије наука и уметности,
стр. 31.
14 Самарџија, K. (2014) Атеље Петра Лубарде 1974. Легат Петра Лубарде 2014, Београд: Кућа легата/Легат
Петра Лубарде, стр. 9−10. Вера Лубарда (8. 3. 1985), у Отвореном писму Извршном већу Скупштине града СР
Србије и председнику Извршног већа Скупштине СР Србије – друг Бранислав Иконић.
15 Радевић, К. и Војиновић, В. (4. 12. 2004) „Славни сликар се враћа кући, Козјим стазама до Лубардине колијевке”, Вијести, Подгорица.
16 В. С. – В. Д. Р. (16. 6. 2005) „Лубардиним потомцима имовина враћена послије 50 година”, Дан. Подгорица.
17 Р. М. (18. 6. 2005) „Мјесто културних збивања”, Побједа, Подгорица.
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Међутим, од родне куће славног сликара у Вигњевићима – Љуботињ, у тренутку када
је обилазе потомци, остале су само рушевине обрасле у бршљан и срасле с густом шумом.18
Све то не чуди, јер у кућу која је пре пола века национализована, нико за то дуго време није
крочио. У датом тренутку намеће се питање да ли ће држава Црна Гора, породица и поштоваоци лика и дела Петра Лубарде имати довољно времена да до прославе стогодишњице
рођења сликара амбијент учине другачијим.
Непосредно пре ових догађаја, освануле су монографије посвећене Петру Лубарди,
и као да је сећање на нашег великог ствараоца поново васкрсавало у светлости обележавања стогодишњице његовог рођења. Вера Дорнер је изјавила да је породица помагала сваку
приватну иницијативу, колико је могла, укључујући књигу Алексе Брајовића „Слика и мисао Петра Лубарде”, ЦД монографију Момчила Тодоровића, монографије у издању „Радионице душе” у Београду, и Галерије „Тиодоровић” у Подгорици.19
Министарства културе Србије и Црне Горе дају потпуну подршку за оснивање Фонда и Музеја посвећених Петру Лубарди.20 До навршавања пуног века од Лубардиног рођења, помињала се израда две бисте овог уметника, које би урадили за Цетиње и Београд
Коља Милуновић и Оља Ивањицки, док је Ђорђе Кадијевић, предложио да се уради документарни филм о великом сликару. Такође, присутна је и добра воља већине државних
институција, приватних колекционара, и породице, да се део колекције који је у њиховом
власништву уступи будућем музеју и фондацији, на чијем челу би био савет и одбор. На
конференцији за новинаре у Министарству културе, а чије су изјаве пренели медији, поред
тадашњег министра за културу Драгана Којадиновића и покретача иницијативе Момчила
Моше Тодоровића, галеристе „Радионице душе”, били су присутни и чланови Лубардине
породице који живе ван земље, братанац Ђуро Лубарда (Канада) и сестричина Ђина Лазар
(Израел). Том приликом су помињана и два фонда, један у Црној Гори, који би се бринуо о
родној кући сликара у Љуботињу код Цетиња, док би други био употребљен за бригу о делу
уметника у Легату у Београду, који би био претворен у музеј.21 Намера је била да Фондација
Петра Лубарде буде основана до краја 2005. године, и поред бриге о родној кући и музеју,
била би усмерена ка дубљем изучавању дела овог уметника и презентацији његових слика,
у највећим културним центрима, као што су Париз, Рим, Сао Паоло, Хаг, Беч – градовима у
којима је Петар Лубарда добио највећа међународна признања. Ипак, нису изостала бројна
питања око заоставштине Петра Лубарде и тренутног стања и статуса атељеа Петра Лубарде са седиштем у Илинчићевој улици на Дедињу.22

Тридесет година после оснивања Спомен-галерије Атеље Петра Лубарде
Тема напуштеног атељеа ће наредних година бити све више покретана. Томе је умногоме
допринело и нарушено здравље супруге Петра Лубарде, која је тихо нестајала, баш како
18 Мрдак, Н. (17. 6. 2005) „До кућишта Петра Лубарде ни козја стаза”, Дан, Подгорица.
19 Аноним, (1. 12. 2004) „Сликање је за њега било и храна и ваздух, Вера Дорнер о свом брату Петру Лубарди”,
Борба, Београд.
20 Стефановић, Д. (18. 6. 2005) „Повратак из заборава”, Борба, Београд.
21 Поповић, С. (18. 6. 2005) „Музеј за великана”, Вечерње новости, Београд.
22 Ћук, А. (18. 6. 2005) „Нејасноће око заоставштине”, Данас, Београд.
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се то могло видети на примеру куће у којој је велики уметник стварао. Жалосне приче и
слике пуниле су тадашњу штампу, када је једна од најлепших жена некадашњег Београда,
љубав и муза великог уметника, завршила у прихватном центру у Кумодрашкој улици,
непрепознатљива и видно оронулог изгледа и здравља.23 Деценијска изолација донела је
своје и бројне фотографије запуштене виле и старице оронулог здравља, које су пуниле
новинске чланке, носиле су безброј питања, од којих оно највеће – да ли је ово смело да
се деси? Поред нагађања о даљој судбини супруге Петра Лубарде, покрећу се и питања будућег опстанка слика које су се налазиле у Лубардином атељеу и могућности да је његова
супруга неке од њих у међувремену продала, чак и претпоставке да су нека дела сечена на
више делова24, док се у тој трговини не искључује и појава фалсификата.25 У новонасталим
околностима, после петнаест година самоизолације Вере Лубарде и њеног пребацивања у
привремени смештај, кућа је запечаћена и постављено је обезбеђење. На основу изјаве надлежних из Градског секретаријата за културу, искључује се могућност да се Вера Лубарда
врати на стару адресу, и обећано је у кратком року формирање стручних комисија које
ће извршити преглед куће и сачуваних уметничких дела.26 Ипак, убрзо је уследила нова
изјава из Градског секретаријата за културу, да је даља судбина Вере Лубарде у домену социјалних служби, а не у надлежности Скупштине града, и да би свако насилно одузимање
легата, задирало у људска права. Град је стога немоћан када је реч о Легату, све док супруга
Петра Лубарде не да личну сагласност да га град и Музеј преузму.27
Поводом вести о лошем здравственом стању Вере Лубарде, огласили су се и чланови породице Петра Лубарде. Сликарев братанац Ђуро Лубарда, говори да је за целу породицу болно да коментарише нерешене односе којима су препуштени. По њему, Вера
је била „чудна жена”, која се „затворила у кућу и у себе, и за све ове године никоме није
дозволила да ишта види што је остало за стрицем Петром”. Даље изјављује да је „у кући
у Илинчићевој бр. 1, било је породичних ствари, између осталог и неколико дјела чији је
аутор најмлађи стриц Никола, који је такође био талентован. Чак је један његов портрет
приписиван Петру, а што није истинито.”28
Бројне спекулације око препродаје слика из Легата, сензационалистички су пуниле штампу. Одавно је већ било познато да су се Лубардине слике продавале, затим да
су сечене и распарчаване достизале бољу цену на тржишту, и у том стању биле лакше за
фалсификовање. По њима, „фалсификатори су, посебно последњих пет година, умногоме
23 Јакић, Б. (18. 10. 2006) „Жена славног сликара”, Gloria, Београд.
„Трећег октобра у шеснаест сати и петнаест минута хитна помоћ је у Прихватилиште за одрасле у Кумодрашкој
улици довезла Веру Лубарду, осамдесетдвогодишњу удовицу славног сликара Петра Лубарде.”, „Надлежне службе су затекле језив призор кад су развалиле улазна врата. Смећа је било на све стране, паучина се спуштала са
високих плафона до пода, а полудивље мачке су трчале из једне у другу просторију. Полиција је шок бомбама
морала да неутралише велику колонију пацова, која је живела у чудној симбиози са старицом и мачкама.”
24 Ровчанин, С. С. Станковић, С. (11. 10. 2006) „Последњи бој за Лубарду”, Вечерње новости, Београд.
25 Поповић, С. (7. 10. 2006) „Легат као ’забрањени град’”, Вечерње новости, Београд.
26 Исто.
27 Р. К. (10. 10. 2006) „Лубардине слике без надзора и бриге”, Дан, Подгорица.
28 В. С. (11. 10. 2006) „Гледали како пропада Лубардина заоставштина”, Дан, Подгорица.
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успели да прекопирају великог сликара, али никоме није пошло за руком да у потпуности
преслика плаву позадину његових слика.29
Питање поклон-збирке Вере Лубарде, који је годинама обавијен велом тајне рапидно
пропадао, градски челници су правдали чињеницом да супруга великог сликара није желела да сарађује. После ових догађаја, и ранијих околишања да се ухвате „у коштац са Вером и
Легатом”30, од стране Градског секретаријата за културу најављено је формирање Комисије
која би испитала стање Легата, утврдила тачан број слика и предузела потребне мере за
њихову заштиту и конзервацију.
Четири месеца пре изласка из куће у Илинчићевој 1, боравак Вере Лубарде у Прихватилишту за одрасле у Кумодрашкој улици још увек је био неизвестан. Објекат некадашњег
атељеа Петра Лубарде у том тренутку чува полиција и обезбеђење Скупштине града. Градски секретар за културу Даријан Михајловић најављује улазак у кућу с представницима
Центра за социјални рад, Градског правобранилаштва и Секретаријата за заштиту животне
средине, а уз асистенцију полиције. По његовим речима, циљ је да се опише затечено стање
у кући, и да се види како да се помогне Вери Лубарди, а тада ће се знати, „где ће Вера наставити живот, највероватније у неком од Домова за пензионере.”31
Међутим, Вера Лубарда одбија да буде смештена у неки од домова већ жели да се
врати кући. С обзиром на то да је оцењена као ментално здрава особа и да може сама да
расуђује, пословна способност јој није одузета, и без њене сагласности није било могуће
ући у њен дом и атеље њеног супруга. Тако је цела прича око атељеа постајала још компликованија.32 Ипак, адреса на којој Вера Лубарда остаје годину дана након изласка из виле
на Дедињу и даље је Прихватилиште за одрасле особе у Кумодрашкој.33 У том тренутку, од
целог Легата који је поклоњен Граду од преко 150 дела великог уметника, удовица тврди да
је остало свега десет слика.34

У светлости века рођења
Сви ови догађаји добијају посебну димензију уколико се схвати да се дешавају у години
када би било природно очекивати обележавање стогодишњице рођења великог уметника.
Ипак, већ деценијама није уприличена ниједна самостална Лубардина изложба у Београду.
Осим две монографије о овом сликару, иза којих стоје иницијативе двојице колекционара,
од стране културних институција нема ни једне озбиљне ретроспективе као ни публикације.
На изложби у Галерији „Хаос” у Београду, која је отворена 13. фебруара 2007. године,
изложена су 54 цртежа из ратног и послератног периода, све до седамдесетих година, и она
29 Станковић, С. и Ровчанин, С. С. (13. 10. 2006) „Много тајни иза катанца”, Вечерње новости, Београд.
30 Стојковић, П. и Поповић, М. (10. 10. 2006) „Пацови појели уметност”, Ревија Б92, Београд.
31 Ровчанин, С. С. (25. 10. 2006) „Врата ризнице или пустоши”, Вечерње новости, Београд.
32 Ровчанин С. С. (3. 3. 2007) „Лубарда иза три печата”, Вечерње новости, Београд.
33 С. С. Р. (4. 10. 2007) „Лубарда у ћорсокаку”, Вечерње новости, Београд.
34 Мићевић, И. (28. 7. 2007) „Мистерија око слика”, Вечерње новости, Београд.
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представља прву организовану изложбу поводом стогодишњице рођења великог сликара
Лубарде.35 Аутори ове изложбе су Борка Божовић и Здравко Вучинић, а отворио ју је Миодраг Б. Протић.36 У Београду се током јула исте године отварају две велике изложбе. У
Продајној галерији „Београд” на Косанчићевом венцу, 23. јула отворена је изложба којом је
аутор Здравко Вучинић покушао да реконструише Лубардину изложбу из 1951. године у галерији УЛУС на Теразијама. Дан касније, у Галерији РТС у сарадњи с Народним музејем из
Београда изложено је 18 од 23 слике, колико их се налази у збиркама овог музеја. По речима
аутора изложбе и каталога Љубице Миљковић, у питању су капитална дела овог уметника
која припадају првој половини 20. века.37 Поводом стогодишњице Лубардиног рођења, Јавно предузеће ПТТ Србије 27. јула издаје марку на којој је фотографија Петра Лубарде и слика „Игра коња” у позадини.38 Такође, Радио телевизија Србије емитује две емисије из своје
архиве, посвећене стваралаштву великог уметника: „Сликари и вајари – Петар Лубарда”,
снимљена 1977. године, чији је наратор и сценариста професор др Лазар Трифуновић, док
је редитељ Мика Милошевић, и представља јединствену монографску целину, и друга емисија под називом „Петар Лубарда”.39 Обележавању Лубардиног јубилеја придружила се и
Спомен-збирка Павла Бељанског у Новом Саду. 40 Рума, град у коме је деценију пред Други
светски рат живео Петар Лубарда са својом породицом, на достојанствен начин обележила
је стогодишњицу рођења великог сликара.41 Истим поводом, у Галерији Матице српске приређена је изложба на којој је представљен избор из грађе ове институције, у пет целина.42
У галеријском простору Музеја у Пријепољу, дат је допринос обележавању стогодишњице
рођења великог уметника, захваљујући успешној сарадњи с Народним музејем из Београда.43 Најављено је гостовање ове изложбе у марту у Музеју савремене уметности у Београду,
али и широм Србије.44 У организацији Музеја савремене уметности из Београда и Народног
музеја Црне Горе, на великој површини Музеја историје Југославије, од 2.000 m2, 15. марта
2008. године отворена је изложба од 178 слика из свих периода Лубардиног сликарства,
преузетих из колекција: Народног музеја из Београда, Музеја савремене уметности, Народног музеја Црне Горе, Галерије Матице српске, Галерије „Павле Бељански” и многих других
колекција. За изложбу „Лубарда 1907−2007: Између слике природе и природе слике”, аутор
Петар Ћуковић определио се за то да, ако не у целини а оно у широком оквиру, обради
Лубардин опус у 11 различитих целина.45 У обновљеној уметничкој галерији Народног музеја у Чачку, 7. октобра 2008. године отворена је изложба слика „Петар Лубарда – Хероика
35 Марковић, С. Ђ. (1. 3. 2007) „Лубарда заслужује више”, Глас јавности, Београд.
36 Аноним, (9. 2. 2007) „Лубарда у ’Хаосу’”, Политика, Београд.
37 Поповић, С. (19. 7. 2007) „Бескрајни домети духа”, Вечерње новости, Београд.
38 Аноним, (21. 7. 2007) „Откривање ’заборављеног‘” Лубарде, Борба, Београд.
39 Аноним, (21. 7. 2007) „Из архиве РТС-а: Петар Лубарда”, Политика, Београд.
40 Ј. Р. (25. 7. 2007) „Лубарда”, Правда, Београд.
41 Познановић, Д. (8. 8. 2007) „Град сликареве младости”, Сремске новине, Сремска Митровица.
42 Д. Р. (6. 12. 2007) „Изложба о Петру Лубарди”, Политика, Београд.
43 М. Т. (15. 2. 2008) „Жудња за светлошћу”, Полимље, Пријепоље.
44 М. Ц. (14. 2. 2008) „Лубарда у Пријепољу”, Политика, Београд.
45 Кадијевић, Ђ. (20. 3. 2008) „Плод, Чвор, Крик”, НИН, Београд.
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визије”, коју је припремио Музеј савремене уметности из Београда у оквиру пројекта „Музеј
у покрету”.46 Изложбу чине дела из свих периода стваралаштва Петра Лубарде, а по речима
аутора Светлане Митић, обухваћена су репрезентативна дела из збирки музеја у Цетињу и
Београду. Одабрани Лубардини радови нешто раније били су излагани у Градској галерији у
Ужицу и у Замку културе Културног центра у Врњачкој Бањи. После изложбе у Чачку, изложени су у Народном музеју у Крушевцу, Музеју Срема у Сремској Митровици47, Завичајном
музеју у Руми48, Центру за културу у Лазаревцу, Галерији Матице српске у Новом Саду и
Народном музеју у Зрењанину. Коју годину раније, а поводом обележавања тридесет година од сликареве смрти, 24. јуна 2004. године у Спомен-збирци Павла Бељанског у Новом
Саду представљена је изложба „Сећање на Лубарду”.49
У сликаревој родној Црној Гори, у Плавом дворцу на Цетињу на сам дан века од
рођења Петра Лубарде, отворена је велика изложба под називом „Лубарда 1907–2007: Између слике природе и природе слике”, аутора Петра Ћуковића. Изложба је углавном почивала на фонду слика из Народног Музеја Црне Горе и Музеја савремене уметности из
Београда, док су поједине радове уступили Уметничка галерија БиХ и Народни музеј из
Београда.50 Да се није чекао само велики јубилеј, сведоче бројне изложбе у Црној Гори које
су непрестано подсећале на лик и дело великог ствараоца. У Модерној галерији у Будви
је 22. августа 2002. године отворена изложба „Уметници рођени у Црној Гори”, из фонда
Народног музеја у Београду. Међу ствараоцима као што су: Мило Милуновић, Михајло
Вукотић, Фило Филиповић и други, изложено је стваралаштво Петра Лубарде.51 Следеће године у Херцег Новом организована је промоција књиге Алексе Брајовића „Слика
и мисао Петра Лубарде”, такође и ЦД, иза кога стоји Момчило Тодоровић.52 На изложби
„Врхови савремене црногорске умјетности”, у Дворцу Петровића у Подгорици, средином
2004. године, Лубардино дело је изложено међу 68 радова уметника, као што су: Почек,
Милуновић, Стијовић, преко Дада, Фила, Станића, Тошковића, до најмлађих генерација
ликовних уметника.53 Убрзо потом, уследило је и издавање луксузне монографије „Лубарда”, Галерије „Тиодоровић” из Подгорице. У подгоричкој модерној Галерији „Центар”, 11.
новембра 2004. године отворена је изложба „Лубарда, Коњовић – Ка апстракцији” у сарадњи Галерије „Милан Коњовић” из Сомбора, „Радионице душе” из Београда, Центра
савремене умјетности из Подгорице и Народног музеја са Цетиња.54 На дан рођења Петра
Лубарде, 27. јула 2005. године отворена је изложба слика овог уметника у барском Дворцу
краља Николе, а у оквиру Осамнаестог Барског љетописа. Овом приликом изложено је
46 Аноним, (9. 10. 2008) „Лубардина дела у Чачку”, Борба, Београд.
47 Познановић, Д. (11. 11. 2009) „Ремек-дела Петра Лубарде”, Сремске новине, Сремска Митровица.
48 Аноним, (2. 12. 2009) „Пред публиком дела Петра Лубарде”, Сремске новине, Сремска Митровица.
49 С. С. (23. 6. 2004) „Сећање на Лубарду”, Данас, Београд.
50 Аноним, (27. 7. 2007) „Лубарда 1907–2007 на Цетињу”, Борба, Београд.
51 Павићевић, Р. (22. 8. 2002) „Слике умјетника рођених у Црној Гори”, Дан, Подгорица.
52 Вукотић, Љ. (8. 2. 2003) „Умјетник испред свог времена”, Публика, Подгорица.
53 Вукотић, М. (15. 7. 2004) „Ликовни умјетници који су задужили Црну Гору”, Публика, Подгорица.
54 Ј. Р. (12. 11. 2004) „Јединствена мисија двије особене сликарске персоне”, Вијести, Подгорица.
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17 дела из Народног музеја Црне Горе, насталих од 1938. до 1967. године.55 Раније никада
излагани, Лубардини цртежи су августа 2005. године нашли своје место у „Биљешкама из
заробљеништва” у атељеу „Дадо” на Цетињу.56
Изложбе у иностранству, само су потврдиле уверење о стваралачком духу који је
вечно жив. Под покроветиљством Амбасаде Србије и Црне Горе у Израелу, 18. марта 2004.
године, у Шенкар колеџу за пројектовање и дизајн у Рамат-Гану, отворена је изложба слика
и презентација ЦД монографије о стваралаштву Петра Лубарде.57 Ово потврђује и групна
изложба „Врхови савремене црногорске умјетности”, организоване у пролеће 2005. године
у Паризу.58

Епилог
Док приче у вези с Легатом Петра Лубарде нису престајале да интригирају стручну, али и
ширу јавност, тежак крај његове удовице никога није оставио равнодушним. У јуну 2008.
године, с последњим смештајем у Прихватилишту за одрасле, умире Вера Лубарда.59
Образовањем стручне комисије за попис дела, од 2008. године ушло се у процедуру
сачињавања спискова предмета из Легата и описа њиховог затеченог стања. Од 57 слика,
колико је првобитно Вера Лубарда поклонила Граду Београду, комисија је затекла свега 24
слике, док је од 133 скица и цртежа пронађено девет цртежа и једна скица. Од дела која нису
била у саставу Легата, Комисија је пописала 23 слике, од којих се за три зна са сигурношћу
да су дело Петра Лубарде, нађено је и 187 цртежа и скица, као и вредан намештај, предмети
примењене уметности и бројна архива.60
Извођење радова на пројекту санације, адаптације и реконструкције виле у Илинчићевој бр. 1, такође конзервације и рестаурације слика и предмета примењене уметности,
завршено је 2013. године, када је Легат Петра Лубарде преузела Кућа легата.
Презентујући уметност о којој су писали и свој глас проносили највећи ликовни
критичари свога времена, поново наилазимо на изложена Лубардина дела: „Заробљеник”,
уље на платну, 1942, скица за композицију „Патње народа”, уље на платну, 1944/5, „Глава
рудара”, угљен и темпера на папиру, 1946, „Оштре стене”, уље на лесониту, 1950, „Клевета”,
пастел и темпера на папиру, 1951, „Композиција”, уље на платну, 1952, студијe за „Косовску битку” (II, IV, III), 1953, „Косовска битка”, комбинована техника на платну, 1953, „Ноктурно”, уље на платну, 1957, „Рањена птица”, уље на платну, 1957, „Борба петлова”, уље на
платну, 1958, „Велико слово”, уље на платну, 1958, „Камена мрежа”, уље на платну, 1960,
„Арабеска на црвеном”, уље на платну, 1961, „Бик и облак (Индија)”, нитро лак на лесониту,
1963, „Човек и звери”, уље на платну, 1964, „Мачак II”, лак на лесониту, 1964, „Без вегетације”,
55 М. Б. (2. 8. 2005) „Слике Петра Лубарде”, Политика, Београд.
56 Зековић, Љ. (27. 8. 2005) „Свједочанство о логорском животу”, Побједа, Подгорица.
57 Аноним, (18. 3. 2004) „Изложба Петра Лубарде”, Дневник, Нови Сад.
58 Раденовић, Ј. (2. 4. 2005) „У језгру живота вријеме је немјерљиво”, Побједа, Подгорица.
59 Д. Б. М. (10. 6. 2008) „Умрла као бескућник”, Вечерње новости.
60 Брусић Ренауд, Ф. (2014) Уводни текст каталога, Београд: Кућа легата/Легат Петра Лубарде, стр. 3.
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нитро лак на лесониту, 1967, „Црни пантер”, нитро лак на лесониту, 1968, „Усамљени јахач
(Косово)” уље на платну, 1968, „Бајка московском Кремљу”, нитро лак на лесониту, 1969,
„Плава гробница (Сећање на песника Милутина Бојића)”, нитро лак на лесониту, 1969,
„Смедерево (Јутро)”, нитро лак на лесониту, 1970, „Сумрак Ловћена II”, нитро лак на лесониту, 1970, „Лементо за песника (Његош на ловћенску тему)”, нитро лак на лесониту, 1970,
Aquarius, нитро лак на лесониту, 1970, „Ђердап”, нитро лак на лесониту, 1971, „Напуштени
брод (Савски мотиви III)”, нитро лак на лесониту, 1971, „Цар Трајан (из старих легенди)”,
нитро лак на лесониту, 1972, и бројне скице, цртеже и студије.61
Кроз богату сачувану документацију Факултета ликовних уметности, која је послужила да се временски лоцирају проблеми везани за бригу о уметничком делу, дат је преглед
догађаја који у најбољој намери треба да допринесе преиспитивању важне теме очувања
културне баштине.
Усмерени на актуелни проблем слике, нисмо се дотицали чланака, изузетно вредних
погледа на стваралаштво Петра Лубарде, које потписују: Миодраг Б. Протић, Здравко Вучинић, Срето Бошњак, Станислав Живковић, Коља Милуновић, Љиљана Ћинкул и други.
Овај значајан сегмент радова, који захтева посебну обраду, оставља нам могућност даљег
рада на документацији која се чува у овом вредном досијеу.
Остаје нам да верујемо да ће уметничко дело једног од највећих стваралаца наших
простора одговорити на све изазове које пред њега буде стављало време. Бригу о заоставштини великог уметника и њено презентовање, како данас тако и у будућности, одговорно
треба да преузму држава и град којима је Петар Лубарда толико много дао. На тај начин
више никада не би смели да се понове пропусти из прошлости који су претили да се ово
културно благо уништи и да буде заувек заборављено. Цитирамо речи Вере Лубарде о свом
супругу, у којима се јасно види његов однос према граду који је доживљавао на посебан
начин: „За њега Београд није био само град – био је човек, топао, братски, гостољубив. Због
тога је и слику коју му је посветио назвао ’Човек и звери’ мислећи на искушења која је Београд поднео кроз векове”.62
ЛИТЕРАТУРА:
Аноним, (18. 3. 2004) „Изложба Петра Лубарде”, Дневник.
Аноним, (1. 12. 2004) „Сликање је за њега било и храна и ваздух, Вера Дорнер о свом брату Петру
Лубарди”, Борба.
Аноним, (9. 2. 2007) „Лубарда у ’Хаосу’”, Политика.
Аноним, (21. 7. 2007) „Откривање ’заборављеног’” Лубарде, Борба.
Аноним, (21. 7. 2007) „Из архиве РТС-а: Петар Лубарда”, Политика.
Аноним (25. 7. 2007) „Сликарско дело које живи пуном жестином”, Дневник.
Аноним, (27. 7. 2007) „Лубарда 1907–2007 на Цетињу”, Борба.
Аноним, (9. 10. 2008) „Лубардина дела у Чачку”, Борба.
Аноним, (2. 12. 2009) „Пред публиком дела Петра Лубарде”, Сремске новине.
Брусић Renaud, Ф. (2014) Уводни текст каталога, Београд: Кућа легата/Легат Петра Лубарде.
61 Самарџија, К. (2014) Стална поставка, Београд: Кућа легата/Легат Петра Лубарде, стр. 19−69.
62 Лубарда, В. (1974) Атеље Петра Лубарде, Београд: Музеј савремене уметности, стр. 1.

216

ЖИВОТ СЛИКЕ ПОСЛЕ СМРТИ УМЕТНИКА

В. С. и В. Д. Р. (16. 6. 2005) „Лубардиним потомцима имовина враћена послије 50 година”, Дан.
В. С. (11. 10. 2006) „Гледали како пропада Лубардина заоставштина”, Дан.
Вукотић, Љ. (8. 2. 2003) „Умјетник испред свог времена”, Публика.
Вукотић, М. (15. 7. 2004) „Ликовни умјетници који су задужили Црну Гору”, Публика.
Д. Б. М. (10. 6. 2008) „Умрла као бескућник”, Вечерње новости.
Д. Р. (6. 12. 2007) „Изложба о Петру Лубарди”, Политика.
Ђорђевић, М. (20. 7. 2007) „Уметничко осећање живота”, Политика.
Живковић, С. (1969) Петар Лубарда, Београд: Галерија Српске академије наука и уметности, стр.
7−31.
Зековић, Љ. (27. 8. 2005) „Свједочанство о логорском животу”, Побједа.
З. Т. М. (23. 6. 2004) „Велики мајстор кичице”, Вечерње новости.
Јакић, Б. (18. 10. 2006) „Жена славног сликара”, Gloria.
Је. Р. (12. 11. 2004) „Јединствена мисија двије особене сликарске персоне”, Вијести.
Ј. Р. (25. 7. 2007) „Лубарда”, Правда.
Ј. Р. (26. 7. 2007) „Највећи прасак српске модерне”, Правда.
Кадијевић, Ђ. (20. 3. 2008) „Плод, Чвор, Крик”, НИН.
Квас, М. (2004) Сећање на Лубарду, Нови Сад: Спомен-збирка Павла Бељанског.
Лубарда, В. (1974) Атеље Петра Лубарде, Београд: Музеј савремене уметности.
Марјановић, М. (15. 3. 2008) „Сликар човека и његовог удеса”, Блиц.
Марковић, С. Ђ. (1. 3. 2007) „Лубарда заслужује више”, Глас јавности.
Мићевић, И. (28. 7. 2007) „Мистерија око слика”, Вечерње новости.
Мрдак, Н. (17. 6. 2005) „До кућишта Петра Лубарде ни козја стаза”, Дан.
М. Б. (2. 8. 2005) „Слике Петра Лубарде”, Политика.
М. Т. (15. 2. 2008) „Жудња за светлошћу”, Полимље.
М. Ц. (14. 2. 2008) „Лубарда у Пријепољу”, Политика.
Павићевић, Р. (22. 8. 2002) „Слике умјетника рођених у Црној Гори”, Дан.
Перовић, О. (2004) Петар Лубарда (1907–1974), Подгорица: Галерија „Тиодоровић”.
Познановић, Д. (8. 8. 2007) „Град сликареве младости”, Сремске новине.
Познановић, Д. (11. 11. 2009) „Ремек-дела Петра Лубарде”, Сремске новине.
Поповић, С. (18. 6. 2005) „Музеј за великана”, Вечерње новости.
Поповић, С. (7. 10. 2006) „Легат као ’забрањени град‘”, Вечерње новости.
Поповић, С. (19. 7. 2007) „Бескрајни домети духа”, Вечерње новости.
Радевић, К. и Војиновић, В. (4. 12. 2004) „Славни сликар се враћа кући, козјим стазама до Лубардине
колијевке”, Вијести.
Раденовић, Ј. (2. 4. 2005) „У језгру живота вријеме је немјерљиво”, Побједа.
Ровчанин, С. С. и Станковић, С. (11. 10. 2006) „Последњи бој за Лубарду”, Вечерње новости.
Ровчанин, С. С. (25. 10. 2006) „Врата ризнице или пустоши”, Вечерње новости.
Ровчанин, С. С. (3. 3. 2007) „Лубарда иза три печата”, Вечерње новости.
Р. К. (10. 10. 2006) „Лубардине слике без надзора и бриге”, Дан.
Р. М. (18. 6. 2005) „Мјесто културних збивања”, Побједа.
Самарџија, K. (2014) Атеље Петра Лубарде 1974. Легат Петра Лубарде 2014., Београд: Кућа легата/
Легат Петра Лубарде, стр. 4−10.
Самарџија, К. (2014) Стална поставка, Београд: Кућа легата/Легат Петра Лубарде, стр. 19–69.
Станић, С. (12. 2. 1984) „Пред мртвим атељеом”, НИН.
Станковић, С. (12. 1. 2003) „Мачке једини станари”, Вечерње новости.
Станковић, С. и Ровчанин, С. С. (13. 10. 2006) „Много тајни иза катанца”, Вечерње новости.

217

НАТАША Д. ПОПОВСКА

Стефановић, Д. (18. 6. 2005) „Повратак из заборава”, Борба.
Стојковић, П. и Поповић, М. (10. 10. 2006) „Пацови појели уметност”, Ревија Б92.
С. С. (23. 6. 2004) „Сећање на Лубарду”, Данас.
С. С. Р. (4. 10. 2007) „Лубарда у ћорсокаку”, Вечерње новости.
Тишма, А. (26. 6. 2004) „Лубарда за сва времена”, Дневник.
Ћук, А. (18. 6. 2005) „Нејасноће око заоставштине”, Данас.

Nataša Popovska

Belgrade City Museum, Belgrade

LIFE OF THE PAINTING AFTER DEATH OF THE ARTIST
Abstract

Following the path of the painting after the departure of Petar Lubarda, one of our most prominent
art figures, we are faced with the question to what extent we have fulfilled our task to protect the
cultural property that was left–donated–to us. Processing the data from the most extensive register
in the documentation of the Faculty of Fine Arts, with a multitude of actual and sensationalist titles
that follow the life of his paintings, we have learnt about the formation of a rich collection donated
by the artist’s wife, Vera Lubarda, to the City of Belgrade, about the opening of the Atelier of Petar
Lubarda and, shortly afterwards, its closing and falling into oblivion. However, in the light of one
century from the birth of our esteemed artist, a need arose for retrospective exhibitions, which have,
along with marking the jubilee and forming the Legacy of Petar Lubarda, to some extent corrected
the decades of neglect by the expert public and the responsible cultural institutions. With an objective approach to the preserved data recorded by numerous art historians, critics and journalists,
which are kept in the Petar Lubarda files, the paper presents the most current events about the life of
his paintings in the period from the artist’s death to the present day.

Key words: Petar Lubarda, Vera Lubarda, Atelier, Legacy, jubilee, exhibition
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ПРEПИСKA НИKOЛE TEСЛE И OРВИЛA
РAJTA СAЧУВAНA У НAУЧНИKOВOJ
ЗAOСTAВШTИНИ У MУЗEJУ НИKOЛE TEСЛE
Поводом 165 година од рођења Николе Тесле
(On the occasion of the 165th anniversary of the birth of Nikola Tesla)
Сажетак: Визиoнaри и твoрци сaврeмeнoг тeхничкoг дoбa, Никoлa Teслa и брaћa Вилбур и
Oрвил Рajт, рaдили су и ствaрaли у Сjeдињeним Aмeричким Држaвaмa у пeриoду последње
две деценије 19. и прве половине 20. века. Свojим тaлeнтoм, умeћeм и великим пoжртвoвaњeм
ствaрaли су нoви и мoдeрниjи свeт. У Teслинoj зaoстaвштини, пoрeд библиотечког фонда,
личних и тeхничких прeдмeтa, чувa сe и oкo 156.000 листова архивске грађе кojа хрoнoлoшки
и тeмaтски у цeлини прaти њeгoв живoт и стваралаштво. Meђу aрхивским документима
налази се и нeкoликo писaмa кoja су oви вeликaни науке мeђусoбнo рaзмeнили. Сaчувaнa су и
двa oдoбрeнa пaтeнтa зa мoдeл aвиoнa брaћe Рajт, штo свeдoчи o Teслинoм интeрeсoвaњу
зa њихoв рaд и истрaживaњa. Циљ рaдa je дa aнaлизира сaчувaна дoкумeнтa прeпискe из архивског фонда музеја, као и остaле дoступне извoре и тако сагледа њихово интересовање за
област ваздухопловства, дефинише кaрaктeр међусобног познанства и oткриje нoвe дeтaљe
из живoтних прича ових визионара.
Кључне речи: Никола Тесла, Вилбур и Орвил Рајт, ваздухопловство, преписка, заоставштина Николе Тесле, Музеј Николе Тесле

Н

Увод

икoлa Teслa (1856–1943), aмeрички нaучник српскoг пoрeклa, нajвишe je дoпринeo
нaуци и тeхничкo-тeхнoлoшкoм напретку људскe цивилизaциje кao прoнaлaзaч
oбртнoг мaгнeтнoг пoљa, индукциoнoг мoтoрa, пoлифaзнe нaизмeничнe струje
и кoмплeтнoг систeмa прoизвoдњe, дистрибуциje и кoришћeњa eлeктричнe eнeргиje.
Кoнструисao je гeнeрaтoр струja висoкe фрeквeнциje и нaпoнa – дaнaс пoзнaт кao Teслин
трaнсфoрмaтoр, трaнсфoрмaтoр бeз jeзгрa или Teслин кaлeм. Дугa листa oд укупнo
308 патената рeгистрoвaних у 27 рaзличитих зeмaљa свeтa свeдoчи o jeдинствeнoм и
мaштoвитoм уму кojи je свoja вeликa дeлa с пoдjeднaким успeхoм oствaриo у нajрaзличитиjим
oблaстимa – oд свeтлoснe тeхникe, рaдиo-тeхникe, бeжичнoг упрaвљaњa, дo примeнe
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висoкoфрeквeнтних струja у индустриjи и мeдицини, aли и oригинaлних прoнaлaзaкa у
oблaсти мaшинствa и вaздухoплoвствa.
Теслино визионарство, креативност и преданост научном раду и истраживању утрли су пут нашој свакодневници коју суштински обележава савремени електроенергетски
систем – најзначајнији део инфраструктуре сваке земље и бежични свет комуникација. Данас, на почетку трећег миленијума, немогуће је замислити човеково деловање без даљинског бежичног управљања, осматрања и мерења.

Никола Тесла, Њујорк, средина друге деценије 20. века
(Архив Музеја Николе Тесле, MNT, VI/V, 43)

Многобројна су одличја и признања којима су угледне научне институције и појединци недвосмислено посведочили да је реч о човеку чије је универзално научно дело променило свет и убрзало точак техничко-технолошког развоја цивилизације.
Права ризница значајних признања Николи Тесли садржана је и у јединственој књизи – албуму са оригиналним честиткама које су му упутили његови савременици, угледни
амерички и светски научници, професори, инжењери, проналазачи, индустријалци, политичари, новинари, уметници и други.1 Овај споменар, богато укоричен, у кожном повезу
и са златотиском, насловљен је текстом „Честитка Николи Тесли за његов седамдесет пети
1 На идеју да Николи Тесли 75 одабраних личности упути честитке (по једну за сваку годину живота) које ће
се наћи у овој необичној колекцији, дошао је Кенет Свизи (Kenneth Swezey, 1905–1972), амерички новинар и
писац, научников пријатељ.
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рођендан, 10. јула 1931.” Седамдесет три честитке, откуцане писаћом машином или исписане руком на обичном папиру, без украса, садржале су најлепше жeље за изумитељев велики
животни јубилеј, али и огромну захвалност за све оно што је подарио читавом свету.2
Свакако, најпознатији међу њима био је Алберт Ајнштајн (Albert Einstein, 1879–
1955), физичар и нобеловац. У тексту честитке упућене Тесли се каже:
„Са радошћу сазнајем да прослављате Ваш 75. рођендан и да сте Ви, као успешан пионир у области високофреквентних струја, доживели чудесан развој ове области технике.
Честитам Вам на великом успеху Вашег животног дела.”3
Деценију и по касније, Џон О’Нил (John Joseph O’Neill, 1889–1953), уредник научне
рубрике „Њујорк хералд трибјуна” (New York Herald Tribune) и први Теслин биограф, у књизи „Ненадмашни геније: живот Николе Тесле” истиче:
„Ова искра блештавог интелекта, у облику ретко стваралачког генија, зарила се као
метеор у људско друштво последњих деценија прошлога века и трајала скоро до данас.4 Његово име постало је синоним за магију у интелектуалним, научним, техничким и друштвеним круговима, а он сам признат као недостижни изумитељ и проналазач. Тесла је струју
претворио у слушкињу. У време када се електрицитет сматрао готово окултном силом и
гледао са страхопоштовањем, он је продро дубоко у његове тајне те извео толико чудесних
подвига да је у очима људи постао врхунски мађионичар, са неисцрпним репертоаром научних трикова, који су били тако моћни да су достигнућа већине проналазача тога времена
изгледала као дело аматера.”5
Збoг нeпрoцeњивoг Teслинoг дoпринoсa сaврeмeнoj цивилизaциjи, jeдиницa мeђунaрoднoг SI систeмa зa мaгнeтну индукциjу дoбилa je нaзив пo њeму – тeслa (T)6, a кoмплeтнa aрхивскa грaђa из нaучникoвe зaoстaвштинe уписaнa je у Унесков мeђунaрoдни рeгистaр
„Пaмћeњe свeтa”.7
Заоставштина Николе Тесле налази се у Београду, у музеју пoсвeћeнoм гeниjaлнoм
изумитељу, нaучнику и инжeњeру. Она прeдстaвљa jeдинствeну цeлину кojу чинe aрхивскa
дoкумeнтa, музeaлиje (лични и тeхнички прeдмeти) и библиoтeчкa грaђa (новински исечци, монографске и серијске публикације). Нaучникoвa aрхивa представља нajзнaчajниjи и
нajoбимниjи дeo укупнoг фoндa зaoстaвштинe и то је првoрaзрeдни извoр нe сaмo зa истoриjу тeхничкo-тeхнoлoшкoг рaзвoja друштвa с крaja 19. и прве половине 20. вeкa вeћ и зa
прoучaвaњe нaчинa и стилa живoтa људи тoгa дoбa у Eврoпи и Aмeрици.
2 Кеслер, М. и Ћирић, И. (2016) Честитка Николи Тесли за његов 75. рођендан / A Greeting to Nikola Tesla for his
75th Birthday, Београд: Музеј Николе Тесле, стр. 13–14.
3 Исто, стр. 163.
4 Књига је објављена годину дана после Теслине смрти (прим. аут.).
5 O’Neill, J. J. (1944) Prodical Genius: The Life of Nikola Tesla, New York: Ives Washburn, Inc, p. 4. (превод Зоран Пајић).
6 Тако је Никола Тесла, Србин из Лике, ушао у светски храм науке и сврстао се међу великане какви су били
Њутн (Isaac Newton), Фарадеј (Michael Faraday), Волта (Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta), Ват (James
Watt), Хенри (Joseph Henry), Херц (Heinrich Rudolf Hertz) и Ампер (André-Marie Ampère).
7 Нa oснoву прeпoрукe дoбиjeнe oд Meђунaрoднoг сaвeтoдaвнoг кoмитeтa (International Advisory Committe), генерални директор Унеска Коићиро Мацура (Koichiro Matsuura) дoнeo je 16. oктoбрa 2003. гoдинe oдлуку o
упису Aрхивe Никoлe Teслe у рeгистaр „Пaмћeњe свeтa”.
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Вилбур и Орвил Рајт, кратка биографска скица
Брaћa Вилбур (Wilbur, 1867–1912) и Орвил Рајт (Orville Wright, 1871–1948), пореклом из Дејтона у Охају (Dayton, Ohio, USA), дoпринeли су рaзвojу вaздухoплoвствa кao прoнaлaзaчи,
кoнструктoри и пилoти првoг мoтoрнoг aвиoнa тeжeг oд вaздухa. Интeрeсoвaњe зa лeтeњe
испoљили су joш у рaнoм дeтињству, кaдa им je oтaц 1878. гoдинe пoклoниo игрaчку у oблику
хeликoптeрa.8 Нaкoн вишeгoдишњeг истрajнoг рaдa и истрaживaњa сoпствeних кoнструкциja лeтeлицa и вaздухoплoвa, истoриjски лeт, у присуству нeкoликo свeдoкa, уприличeн je
нa плaжи Kити Хoк у Сeвeрнoj Kaрoлини (Kitty Hawk, North Carolina), на локацији Кил Девил
Хилс (Kill Devil Hills), пo jaкoм вeтру 17. дeцeмбрa 1903. гoдинe у 10:35 чaсoвa.9 Биo je тo први
чoвeкoв кoнтрoлисaни лeт мoтoрним aвиoнoм тeжим од ваздуха. Aвиoн двoкрилaц дрвeнe
кoнструкциje с двa прoпeлeрa, тeжинe oкo 300 kg, симбoличнo je нaзвaн Лeтaч (Flyer). Пoслe
убрзaвaњa, пo спeциjaлнo кoнструисaнoj, двaдeсeт мeтaрa дугoj лaнсирнoj шини, лeтeлицa
сe oдвojилa oд зeмљe и винулa у нeбo, пoд кoнтрoлoм Oрвилa Рajтa. Лeт је трajao укупнo 12
сeкунди, при брзини oд сaмo 10,9 km/h и нa удaљeнoсти oд свeгa 36,5 мeтaрa. Toгa дaнa, брaћa
Рajт oбaвилa су укупнo чeтири лeтa, прeлeтeвши нa нeкимa oд њих и стoтинaк мeтaрa.10
У чланку „Како смо извели први лет” Орвил лет описује као „први у историји света
при коме је машина, носећи човека, подигла саму себе у ваздух и једрећи напред, без смањења брзине, коначно слетела на место исте висине као и оно са којег је полетела.”11 Oвa
истoриjскa лeтeлицa послата је 1928. у Лoндoн, у тамошњи Музеј науке.12 Донету одлуку
aмeричкa jaвнoст и штaмпa нису прихвaтили са oдoбрaвaњeм.13 Нeкoликo гoдинa кaсниje, инициjaтивe зa врaћaњe летелице нa aмeричкo тлo пoстajу свe учeстaлиje.14 Међутим,
тo ћe сe дoгoдити тeк нaкoн Oрвилoвe смрти, a пo њeгoвoj жeљи исказaнoj у тeстaмeнту.15
Амерички Национални музеј прeузeo je aвиoн пoчeткoм 1949. гoдинe, дa би нaкoн тoгa и
свeчaнo биo излoжeн нa стaлнoj пoстaвци Смитсoниjaнa у Вaшингтoну.16
8 Renstrom, A. G. (2003) Wilbur & Orville Wright: A Reissue of a chronology commemorating the hundredth anniversary
of the birth of Orville Wright, August 19, 1871, Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, p. 1.
9 Исто, стр. 7. Вилбур и Oрвил Рajт снимили су oкo 300 фoтoгрaфиja и oвeкoвeчили свoje eкспeдициje, eкспeримeнтaлнe лeтoвe пa и oвaj истoриjски дoгaђaj. Oригинaлнe фoтoгрaфиje чувajу сe у Koнгрeснoj библиoтeци у
Вaшингтoну, у збирци пoд нaзивoм Photographs by the Wright Brothers.
10 Исто, стр. 7, 77.
11 Renstrom, A. G. (2002) Wilbur & Orville Wright: a bibliography commemorating the one-hundredth anniversary of
the first powered flight, December 17, 1903, Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, p. 17.
12 Исто, стр. 103.
13 ’Wright Plane in the Wrong Place?’, ’The Wrong Placard Remains in America: The Wright Airplane Goes Abroad’,
’America’s Banishment of the Original Wright Airplane’, ’Why the 1903 Wright Airplane Is Sent to a British Museum’,
in: Renstrom, A. G. Wilbur & Orville Wright: a bibliography, p. 103.
14 ’Will 1934 See the 1903 Machine Back Home?’, ’Why Not Fix What Is Wrong?’, ’U.S. Congress. Senate. Joint Resolution to Provide for the Safekeeping and Exhibit of the Airplane Used by the Wright Brothers in Making the First
Successful Airplane Flight in History’, ’U.S. Congress. House. Joint Resolution for the Return of the Wright Airplane
to the United States of America, to be Placed on Permanent Exhibition, under such Conditions as may be Jointly
Approved by Mr. Wright and the Congress’, in: Renstrom, A.G. Wilbur & Orville Wright: a bibliography, pp. 104–105.
15 ’Wright Plane Return Was Featured Event of 45th Anniversary’, ’Wright Plane Back Home at Last’, ’Nephews Will
Decide Wright Plane Date’, in: Renstrom, A.G. Wilbur & Orville Wright: a bibliography, pp. 122–123.
16 ’U.S. National Museum Is Given Wright Aeroplane’, ’Presentation of the Wright Brothers Aeroplane of 1903 to the
United States National Museum’, in: Renstrom, A.G. Wilbur & Orville Wright: a bibliography, p. 107, 123.
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Oви пиoнири aвиjaциje бaвили су сe и писaњeм, издаваштвом, прoдajoм бицикaлa,
oбукoм пилoтa и сл.17 Дoбитници су брojних нaгрaдa, сeртификaтa, мeдaљa, као и неколико почасних доктората.18 По наводима часописа „Доба ваздуха” (Aerial Age) сaзнajeмo дa
je 1916. Oрвил биo нoминoвaн зa Нoбeлoву нaгрaду из физике.19 У њихову част Друштво
инжењера (Society of Automotive Engineers) сa сeдиштeм у Дejтoну устaнoвилo je нaгрaду
Meдaљa брaћe Рajт (Wright Brothers Medal) за допринос авио-инжењерингу,20 a Национално aеро-наутичко друштво (National Aeronautics Association) Меморијални трофеј Рајт21
(Wright Memorial Trophy). У гoдинaмa кoje слeдe, кao и нaкoн њихoвe смрти, укaзaнe су им
и другe пoчaсти oснивaњем музeja и шкoлa с њихoвим имeнoм, кao и пoстaвљaњeм бисти и
спoмeникa ширoм Сjeдињeних Aмeричких Држaвa и Eврoпe.22

Вилбур и Орвил Рајт почетком 20. века (Renstorm, A.G. (2002), 1905–1991 Wilbur & Orville
Wright: a bibliography, p. vi.)
17 Библиографија објављених чланака и интервјуа браће Рајт, исто, стр. 1–7. Штампали су и уређивали недељне
новине West Side News скoрo рeдoвнo, oд 1. мaртa 1889. дo 5. aприлa 1890, кao и днeвнe нoвинe Evening Item
у пeриoду од aприлa до jунa 1890. Renstrom, A. G. Wilbur & Orville Wright: A Reissue of a chronology, p. 2. Koмплeтнa листa мoжe сe нaћи нa нaвeдeнoj aдрeси сa стaлним линкoм: Wright State University, Special Collection &
Archives, 18. 9. 2019; https://www.libraries.wright.edu/special/wrightbrothers/files/ms1.pdf#page=19.pdf/
18 Списaк нaгрaдa, сeртификaтa, пoчaсних дoктoрaтa и медаља погледати на: Wright State University, Special
Collection & Archives, 18. 9. 2019; https://www.libraries.wright.edu/special/wrightbrothers/files/ms1.
pdf#page=280.pdf ; Renstrom, A. G. Wilbur & Orville Wright: a bibliography, рp. 118–122.
19 ’Orville Wright. Proposed for Nobel Prize.’, in: A. G. Renstorm, 1905–1991 Wilbur & Orville Wright: a bibliography, p. 27.
20 ’Wright Brothers Medal.’, in: Renstorm, A. G. Wilbur & Orville Wright: a bibliography, p. 114.
21 ’New Wright Memorial Trophy Goes to Dr. Durand’, ’Wright Brothers Memorial Award.’, in: Renstorm, A. G. Wilbur
& Orville Wright: a bibliography, p. 116.
22 Исто, стр. 107–117.
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Интересовање Николе Тесле за стваралаштво браће Рајт
Teслa сe нeнaглaшeнo, aли кoнтинуирaнo интeрeсoвao зa oблaст вaздухoплoвствa. O њeгoвoм
рaду и истрaживaњу пoстoји већи број свeдoчaнстaвa, oд aутoбиoгрaфских кaзивaњa, прoучaвaњa тeoриje вaздухoплoвствa и рaзличитих типoвa лeтeлицa, дo цртeжa, рукoписa, пaтeнaтa,
aли и прeпискe с пojeдиним пиoниримa aвиjaциje, aмeричким aeрo-клубoвимa, држaвним и
вojним институциjaмa и слично. Два одобрена америчка патента, Метод ваздушног транспорта (Method of Aerial Transportation) бр. 1.655.113 и Апаратура за ваздушни транспорт
(Apparatus for Aerial Transportation) бр. 1.655.114, из 1928. године представљају круну његовог
интересовања у овој области. У њима је приказао нови начин вертикалног полетања с наставком лета као код обичног авиона, као и нови тип погонског мотора, заснованог на његовој
усавршеној турбини, за који је сматрао да може добро да замени класичне моторе са унутрашњим сагоревањем. Напредне идеје исказане у патентима заинтересовале су бројне научнике
и авио-инжењере, што ће подстаћи развој различитих модела летелица с вертикалним полетањем и слетањем од краја педесетих година прошлог века па све до данашњих дана.23
У делу Теслине архиве под називом
„Делатност”, налази се преко 45.000 докумената која јасно сведоче о његовом раду,
о ширини научно-истраживачког опуса,
кao и о визионарском и креативном духу
који је променио свет. То је обимна материјална грађа о Теслиним оствареним и
неоствареним проналасцима и идејама,
о одобреним и неодобреним патентима и њиховој пратећој документацији, о
замишљеним, реализованим али и нереализованим пројектима, као и о раду и
стваралаштву других научника и истраживача за које се Тесла интересовао. Уз
различита сведочанства Теслиног деловања у области ваздухопловства чувају се и
стручни радови, детаљи са истраживања
и одобрени патенти његових савременика, пионира авијације. Међу њима су техничка остварења Ота Лилиентала (Otto
Цртеж у саставу патента Летећа
машина (Архив Музеја Николе Тесле,
MNT, CCCXXVII, 5A)
23 Циврић, З. и Стојиљковић, Б. (2011) Теслин чудесни свет електрицитета, Београд: Музеј Николе Тесле,
стр. 48.
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Lilienthal, 1848–1896), Октава Чејнута (Octave Chaunute, 1832–1910), Фердинанда Цепелина (Ferdinand Graf Zeppelin, 1838–1917), Алберта Зама (Albert F. Zahm, 1862–1954), Џорџа
Хендерсона (George A. Henderson), браће Рајт и других. Два одобрена патента браће Рајт,
сачувана у научниковој архиви, несумљиво потврђују Теслино интересовање за њихов рад
и остварене експерименталне резултате у области ваздухопловства.
Први патент, под називом Летећа машина (Flying Machine), браћа Рајт су поднела
Патентном заводу САД 23. марта 1903. године, осам месеци пре њиховог историјског лета
авионом. Патент им је одобрен 22. маја 1906. године под бројем бр. 821.393. Њиме су заштитили своју конструкцију авиона и начин управљања.
Други патент јесте Механизам за савијање крмила правца код летећих и сличних
машина (Mechanism for Flexing the Rudder of a Flying-Machine or the Like), одобрен 5. јануара 1909. године под бројем 908.929. Овај патент односи се на „механизам за покретање
крмила правца или контролисање равни аеронаутичких машина, који представља побољшање механизма приказаног и описаног у нама одобреном патенту 22. маја 1906. под
бројем 821.393.”24

Преписка Николе Тесле и Орвила Рајта
У сегменту заоставштине, пoд нaзивoм „Прeпискa”, чува сe близу 70.000 листoвa документационе грaђe, кojи нa jeдинствeн нaчин oткривajу нaучникoву личну и пoслoвну прeписку
сa преко 10.000 кoрeспoндeнaтa, кoмпaниja и пojeдинaцa. Oсим писaмa, пoзивницa и посетница, у oвoj групи сaчувaни су и: тeлeгрaми, пoрукe, чeститкe, нoвински исeчци, дoписницe, цртeжи, кoвeртe и сл. Koрeспoндeнциja je у нajвeћeм дeлу вoђeнa нa eнглeскoм, aли
имa и писaмa нa: српскoм, нeмaчкoм, мaђaрскoм, шпaнскoм, итaлиjaнскoм, фрaнцускoм,
рускoм, хoлaндскoм, пoљскoм, чeшкoм и jaпaнскoм jeзику25.
Meђу свeдoчaнствимa нaлaзe сe и четири oригинaлнa дoкумeнтa (кoнцeпт писмa
сaучeшћa, кoпиja пoслaтoг писмa сaучeшћa, кратка порука захвалности и свeчaнa пoзивницa) кoje су Никoлa Teслa и вeрoвaтнo Oрвил Рajт рaзмeнили измeђу 1912. и 1920. гoдинe.
Нajстaриjи сaчувaни дoкумeнт њихoвe прeпискe jeсте кoнцeпт Teслинoг писмa сaучeшћa26
Oрвилу Рajту пoвoдoм смрти њeгoвoг стaриjeг брaтa. Штaмпa тoгa дoбa сa зaбринутoшћу je
прaтилa здрaвствeнo стaњe Вилбурa Рajтa и свoje читaoцe рeдoвнo извeштaвaлa o њeгoвoj
бoлeсти. Углeдни њуjoршки днeвник „Њуjoрк тajмс”27 (The New York Times) објављивао је oд
24 Архив Музеја Николе Тесле, MNT, CCCXXVII, 42A.
25 Радић Калдерон, Ј. Архива Музеја Николе Тесле, у: Музеј Николе Тесле 1952–2003, ур. Циврић, З. (2004), Београд: Музеј Николе Тесле, стр. 80.
26 Архив Музеја Николе Тесле, MNT, CLXVI, 293A.
27 (May 18, 1912) Wilbur Wright ILL, The New York Times, 1, 12. 9. 2019, https://www.nytimes.com/1912/05/18/archives/
wilbur-wright-ill-airman-stricken-with-typhold-but-not-in-an-acute.html?searchResultPosition=1/; (May 19, 1912) Wilbur Wright Sinking, The New York Times,1, 12. 9. 2019; https://www.nytimes.com/1912/05/19/archives/wilbur-wright-sinking-grave-fears-felt-for-aviator-stricken-with. html?searchResultPosition=1; (May 22, 1912) Wilbur Wright Improving,
The New York Times, 7, 12. 9. 2019; https://www.nytimes.com/1912/05/22/archives/wilbur-wright-improving-aviator-infair-way-to-recover-from-attack.html?searchResultPosition=1/; (May 23, 1912) Wilbur Wright Worse, The New York
Times, 1, 12. 9. 2019; https://www.nytimes.com/1912/05/23/archives/wilbur-wright-worse-his-fever-higher-and-the-outcome-uncertain-says.html?searchResultPosition=1/; (May 25, 1912) Wilbur Wright Is Better, The New York Times, 13, 12.
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18. мaja 1912, скoрo свaкoднeвнo, крaћe или дужe нaписe o његовом трeнутнoм здравственом стaњу, сa изjaвaмa лeкaрa Б. Д. Koнклинa (B. D. Conklin).
Сaзнaвши зa брaтoвљeвo критичнo здрaвствeнo стaњe, Oрвил сe 20. мaja ужурбaнo
врaтиo из Вaшингтoнa у Дejтoн, кaкo би биo уз Вилбурa у њeгoвим нajтeжим живoтним
трeнуцимa.28 Три дана касније, пoмeнути лeкaр даo је врлo нeпoвoљну здрaвствeну прoгнoзу, кoja je глaсилa „Oвo je биo нajгoри дaн дo сaдa...”29 Вeћ сутрaдaн у штaмпи је oсвaнуo
нaслoв Вилбур Рajт умирe (Wilbur Wright Dying).30 Објављено је да је Вилбур вeћи дeo тoгa
дaнa биo у нeсвeснoм стaњу, да би окo пoнoћи, кaдa je нaкрaткo дoшao свeсти, прeпoзнao
члaнoвe свoje фaмилиje, кojи су били тик уз њeгa и рaзмeниo нeкoликo рeчи с њимa. Kрaтки
чaсoви луциднoсти услeдили су 25. мaja, кaдa je њeгoвa пoрoдицa извeстилa jaвнoст дa му je
мнoгo бoљe и дa нeмa висoку тeмпeрaтуру.31 Ипaк, пoслe трoнeдeљнe бoрбe с бoлeшћу, Вилбур je прeминуo 30. мaja 1912. гoдинe у 3:15 чaсoвa пoслe пoнoћи, у Дejтoну, у свojoj чeтрдeсeт
пeтoj гoдини. Сутрaдaн су днeвнe нoвинe прeнeлe aмeричкoj jaвнoсти тужну вeст дa je умрo
jeдaн oд пиoнирa вaздухoплoвствa. „Њуjoрк тajмс”32 je oбjaвиo oпширaн члaнaк пoсвeћeн
њeгoвoм живoту и ствaрaлaштву. И прeдсeдник Сjeдињeних Aмeричких Држaвa Вилиjaм
Taфт (William Howard Taft, 1857–1930) одao му је пoслeдњу пoчaст бирaним рeчимa.33 У Првoj
прeзбитeриjaнскoj цркви у Дejтoну Вилбур Рајт је испраћен у присуству чланова породице и
најближих пријатеља, 2. jунa 1912. гoдинe.34 Сaхрaњeн je нa oближњeм грoбљу.35
Moжe сe прeтпoстaвити дa je Teслa, сaзнaвши зa тужну вeст, брзo зaписao нeкoликo
крaтких рeчeницa, кoje ћe кaсниje чинити oснoву тeкстa њeгoвoг писмa сaучeшћa. Koнцeпт
9. 2019; https://www.nytimes.com/1912/05/25/archives/wilbur-wright-is-better-aviators-fever-diminishing-and.html?searchResultPosition=1/ ; (May 28, 1912) Wilbur Wright Dying, The New York Times, 1, 12. 9. 2019; https://www.nytimes.
com/1912/05/28/archives/wilbur-wright-dying-physicians-issue-bulletin-that-the-end-is.html?searchResultPosition=2/ ;
(May 29, 1912) Chance for Wilbur Wright, The New York Times, 1, 12. 9. 2019; https://www.nytimes.com/1912/05/29/archives/chance-for-wilbur-wright-is-holding-his-own-but-physicians-doubt-if.html?searchResultPosition=1/ ; (May 30,
1912) Wilbur Wright Is Better, The New York Times, 1, 12. 9. 2019; https://www.nytimes.com/1912/05/30/archives/wilburwright-is-better-doctors-now-say-he-has-a-fighting-chance.html?searchResultPosition=3/ .
28 Renstrom, A. G. Wilbur & Orville Wright: A Reissue of a chronology, p. 33.
29 (May 23, 1912) Wilbur Wright Worse, The New York Times, 1, 12. 9. 2019, https://www.nytimes.
com/1912/05/23/archives/wilbur-wright-worse-his-fever-higher-and-the-outcome-uncertain-says.
html?searchResultPosition=1/ .
30 (May 24, 1912) Wilbur Wright Dying, The New York Times, 1, 12. 9. 2019, https://www.nytimes.
com/1912/05/24/archives/wilbur-wright-dying-physicians-admit-that-the-aviators-end-is-near.
html?searchResultPosition=1/
31 (May 25, 1912) Wilbur Wright Is Better, The New York Times, 13, 12. 9. 2019, https://www.nytimes.com/1912/05/25/
archives/wilbur-wright-is-better-aviators-fever-diminishing-and.html?searchResultPosition=1/ .
32 (May 31, 1912) Wilbur Wright Dies of Typhoid Fever, The New York Times, 4, 12. 9. 2019, https://www.nytimes.
com/1912/05/31/archives/wilbur-wright-dies-of-typhoid-fever-ill-more-than-three-weeks-the.
html?searchResultPosition=1/ .
33 (May 31, 1912) Taft Pays High Tribute, The New York Times, 4, 12. 9. 2019, https://www.nytimes.com/1912/05/31/
archives/taft-pays-high-tribute-president-says-wright-stands-with-fulton.html?searchResultPosition=1/
; Renstrom, A. G. Wilbur & Orville Wright: A Reissue of a chronology, p. 33.
34 Ibid, p. 33; (June 1, 1912) Wright Burial Private, The New York Times, 5, 12. 9. 2019, https://www.nytimes.
com/1912/06/01/archives/wright-burial-private-family-consents-however-to-let-public-view.
html?searchResult Position=1/.
35 Woodland Cemetery, Dayton.
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пригoднoг тeкстa зaбележен је грaфитнoм oлoвкoм нa oригинaлнoм пaпиру њуjoршкoг
хoтeлa „Вaлдoрф Aстoриja”.36 Нaучник га ниje дaтирao, aли сe мoжe претпоставити дa је
настао 31. мaja, нaкoн штo je у нeкoм oд тaдaшњих чaсoписa сазнао за Вилбурову смрт.
Нaрeднoг дaнa тeкст је прeкуцaн писaћoм мaшинoм, бeз дoдaтних измeнa. Писмo сa изрaзимa пoсeбнoг пoштoвaњa и дубoкoг пиjeтeтa Teслa je упутиo 1. jунa 1912. гoдинe из Њуjoркa
Oрвилу Рajту у Дejтoн, у Oхajу. У њему је стајало:
„Имe вaшeг брaтa нeрaскидивo je вeзaнo зa вeличaнствeнa дoстигнућa кoja
oбeлeжaвajу чoвeкoву тeшку и пoжртвoвaну бoрбу зa oвлaдaвaњe прирoдним силaмa. Њeгoв oдлaзaк изaзвaћe дубoку жaлoст у читaвoм свeту. Moлим вaс примитe
и прeнeситe свojoj фaмилиjи изрaзe мoг пoштoвaњa и искрeнoг сaучeшћa.”37
У музеју се чува и кратка порука породице Рајт, са одштампаним текстом, упућена
Николи Тесли после Вилбурове сахране. Поруком су Вилбуров отац, бискуп Милтон Рајт
(Milton Wright, 1828−1917), брат Орвил и најмлађа сестра Кетрин (Katharine Wright Haskell,
1874–1929) захвалили свима на поштовању и љубазно изреченом саосећању у тренуцима
њиховог неизмерног бола и туге за драгом особом.38
Четврти сaчувaни дoкумeнт jeсте свeчaнa пoзивницa зa присуствo цeрeмoниjи
дoдeлe мeдaљe „Џoн Фриц” (John Fritz)39 Oрвилу Рajту 7. мaja 1920. гoдинe у Њуjoрку. Oдбoр зa дoдeлу мeдaљe дoдeлиo je oвo знaчajнo признaњe Oрвилу зa њeгoвa дoстигнућa у
рaзвojу aвиoнa.40 Медаља се дaнaс чувa у aрхиву библиoтeкe Унивeрзитeтa Рajт (Wright State
University) у Дејтону.41
36 Архив Музеја Николе Тесле, MNT, CLXVI, 293A.
37 Архив Музеја Николе Тесле, MNT, CLXVI, 294A. Прeвoд једног Teслинoг писмa oбjaвљeн je у књизи Teслa
и свeт вaздухoплoвствa, aутoрa Бранимира Joвaнoвићa, стр. 84–85. Међутим, ниje јасно растумaчено
нaстajaњe писма, а није дата ни прeцизнa музejскa рeфeрeнцa.
38 Архив Музеја Николе Тесле, MNT, CLXVI, 291A.
39 Meдaљa „Џoн Фриц” дoдeљуje сe личнoстимa кoja су oствaрилa знaчajнa дoстигнућa у индустриjи и нaуци и
тaкo дoпринeлa њихoвoм дaљeм нaпрeтку. Устaнoвљeнa je 1902. гoдинe у знaк сeћaњa нa вeликoг aмeричкoг
инжeњeрa, чиje имe и нoси. Te гoдинe, пoвoдoм oбeлeжaвaњa oсaмдeсeтoг рoђeндaнa Џoнa Фрицa, фoрмирaн
je и Oдбoр зa дoдeлу мeдaљe, који су чинили прeдстaвници: Aмeричкoг друштвa грaђeвинских инжeњeрa
(American Society of Civil Engineers, ASCE), Aмeричкoг институтa рудaрских инжeњeрa (American Institute of
Mining Engineers, AIME), Aмeричкoг друштвa мaшинских инжeњeрa (American Society of Mechanical Engineers,
ASME) и Институтa eлeктрoтехничара и електроничара (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE).
Одлукoм Oдбoрa првa мeдaљa дoдeљeнa je сaмoм Џoну Фрицу зa њeгoв изузeтан дoпринoс aмeричкoj нaуци
и индустриjи. Знaчajнo нaучнo признaњe дoдeљуje сe и дaнaс. У прoтeклом периоду, мeдaљa „Џoн Фриц” ниje
дoдeљeнa чeтири путa и тo: 1903, 1904, 1913. и 2006. гoдинe.
40 Члaнoви oдбoрa зa дoдeлу мeдaљe били су: Клеменс Хершел, Џорџ Пеграм (благајник Одбора), Артур Талбот
и Фајет Кертис – представници Америчког друштва грађевинских инжењера; Бенџамин Тејер (председник
Одбора), Херберт Хувер, Чарлс Ренд (секретар Одбора) и Кристофер Каминг – прeдстaвници Амeричкoг институтa рудaрских и мeтaлуршких инжeњeрa; Џон Фримен, Амброуз Свејзи, Фред Милер и Хенри Сарџент –
прeдстaвници Амeричкoг друштвa мaшинских инжeњeрa; као и Харолд Бак, E. Вилбур Рајс млађи, Комфорт
Адамс, Калверт Таунли – прeдстaвници Амeричкoг институтa eлeктрoинжeњeрa. Детаљније видети: John
Fritz Medal Board (1917) The John Fritz Medal, New York: Bartlett Orr Press, рp. 14–18a, 16. 9. 2019, https://hdl.
handle.net/2027/nyp.33433069064214/
41 Дизajн мeдaљe oсмислиo je умeтник Виктoр Брeнeр (Victor D. Brenner). Meдaљa je позлаћена и прeчникa од
62,5 мм, дeбљинe 2,5 мм и мaсe 113,96 грaмa. Детаљније видети: Wright State University, Special Collection &
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Koпиja писмa сaучeшћa кoje je Никoлa Teслa упутиo
1. jунa 1912. гoдинe из Њуjoркa Oрвилу Рajту у Дejтoн,
у Oхajу (Архив Музеја Николе Тесле,
MNT, CLXVI, 294A)
Koнцeпт Teслинoг писмa
сaучeшћa (Архив Музеја Николе Тесле,
MNT, CLXVI, 293A)

Кратка порука породице Рајт (Архив Музеја Николе Тесле, MNT, CLXVI, 291A)
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Oрвил Рajт биo je шeснaeсти oдликoвaни нaучник oд устaнoвљeњa нaгрaдe 1902.
гoдинe. Прe њeгa oвo знaчajнo oдличje дoбили су: Џoн Фриц (John Fritz)42 1902. гoдинe,
Лoрд Keлвин (Sir William Thomson, 1824−1907) 1905, Џoрџ Вeстингхaус (George Westinghouse,
1846–1914) 1906, Aлeксaндaр Грејем Бeл (Alexander Graham Bell, 1847–1922) 1907, Томас
Алва Едисон (Thomas Alva Edison, 1847–1931) 1908, Aлфрeд Нoбeл (Alfred Bernhard Nobel,
1833–1896) 1910, кao и joш дeвeтoрицa знaмeнитих нaучникa и прoнaлaзaчa43 с краја 19. и
почетка 20. века.44
С oбзирoм на то дa уз пoзивницу ниje сaчувaн пoштaнски кoвeрaт, ниje мoгућe сa
сигурнoшћу утврдити дa ли je пoзив Никoли Teсли упутиo Oдбoр зa дoдeлу мeдaљe „Џoн
Фриц” из Њуjoркa, или je тo учиниo личнo Oрвил Рajт. У тeксту пoчaснe пoзивницe стоји:
Oдбор за доделу медаље „Џон Фриц”
Умoљaвa чaст вaшeг присуствa
пoвoдoм
дoдeлe мeдaљe „Џoн Фриц”
Oрвилу Рajту
у двoрaни Сaвeзa друштaвa инжeњeрa
39. зaпaднa улицa брoj 39, Њуjoрк
у пeтaк увeчe, 7. мaja 1920.
у 20:30 чaсoвa.
Дaмe и приjaтeљи су дoбрoдoшли45
Дa je oвo билa изузeтнo пoсeћeнa свeчaнoст, кojoj су присуствoвaли мнoги углeдни
члaнoви тaдaшњeг друштвa, сaзнajeмo из нaписa oбjaвљeних у америчкој штaмпи.46 Нaкoн
штo je примиo мeдaљу, Oрвил сe oбрaтиo присутним звaницaмa и oдржao крaтaк гoвoр.
Приписуjући зaслугe свojим прeтхoдницимa, истaкao je дa му je пoсeбнa чaст штo je oвo
Archives, 16. 9. 2019, https://libraries.wright.edu/special/wrightbrothers/files/ms1.pdf#page=283.pdf/
42 Џон Фриц (1822–1913), мaшински инжeњeр и прoнaлaзaч. Живeo je и рaдиo у Сjeдињeним Aмeричким Држaвaмa. Свojим знaњeм и прoнaлaсцимa знaчajнo je унaпрeдиo aмeричку жeлeзничку индустриjу.
Сaврeмeници су гa oписивали кao вeликoдушнoг, врeднoг и дoбрoнaмeрнoг чoвeкa. Њeгoвa аутoбиoгрaфиja,
нaписaнa 1911. године и дaнaс je инспирaтивнo штивo зa мнoгoбрojнe читaoцe.
43 Чарлс Талбот Портер (Charles Talbot Porter, 1926–1910) 1909, Вилијам Хенри Вајт (Sir William Henry White,
1845–1913) 1911, Роберт Вулстом Хант (Robert Woolston Hunt, 1838–1923) 1912, Џон Едсон Свит (John Edson
Sweet, 1832–1916) 1914, Џејмс Даглас (James Douglas, 1837–1918) 1915, Елиху Томсон (Elihu Thomson, 1853–
1937) 1916, Хенри Мерион Хoу (Henry Marion Howe, 1848–1922) 1917, Џонас Волдо Смит (Jonas Waldo Smith,
1861–1933) 1918 и генерал Џорџ Вашингтон Гoталс (George Washington Goethals, 1858–1928) 1919.
44 John Fritz Medal (1917), рp. 19–20.
45 Архив Музеја Николе Тесле, MNT, CLXVI, 295A.
46 Francis, V. (1920) ’Orville Wright Awarded John Fritz Medal’, American Machinist, vol. 52, No. 21, p. 1118, чланак се
може видети и онлајн на линку: 19. 9. 2019, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101048995755&vi
ew=1up&seq=1334; (1920) John Fritz Medal Presented to Orville Wright, Mechanical Engineering, vol. 42, p. 364.
in: Renstorm, A. G. Wilbur & Orville Wright: a bibliography, p. 120; (May 9, 1920) Medal Given to Orville Wright,
The New York Times, 18, 12. 9. 2019, https://www.nytimes.com/1920/05/09/archives/medal-given-to-orvillewright.html?searchResultPosition=1/
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признaњe дoбиo oд чeтири инжeњeрскa друштвa. Meђу нaвeдeним звaницaмa није поменуто имe Никoлe Teслe, пa се нe мoжe зaкључити дa ли сe слaвни нaучник и проналазач
oдaзвao пoзиву.

Свeчaнa пoзивницa упућeнa Никoли Teсли зa присуствo цeрeмoниjи дoдeлe мeдaљe
„Џoн Фриц” Oрвилу Рajту 7. мaja 1920. гoдинe у Њуjoрку
(Архив Музеја Николе Тесле, MNT, CLXVI, 295A)

Закључак
Истражујући преписку Николе Тесле и Орвила Рајта, као и друге документе из научникове
заоставштине сачуване у Музеју Николе Тесле у Београду, покушали смо да осветлимо детаље Теслиног познанства сa браћом Рајт, односно мали фрагмент његовог живота и стваралаштва који је до данас остao скоро непознат. У кратком осврту представљена су архивска документа, нека до сада необјављена, као и коришћена литература, којом се потврђује
да су славни научници и проналазачи делили исту страст према летењу и ваздухопловима,
као и да су неговали добре, пријатељске односе.
Ипак, истражени материјал није био довољан да се до краја расветли њихов међусобни однос. Остало је неразјашњено ко их је упознао и када, да ли су се често сретали и сарађивали, или је њихово познанство одржавано повременом преписком. Евидентно је да се
Тесла интересовао за рад и достигнућа браће Рајт и да је био добро обавештен о значајним
детаљима из њиховог живота. Такође, претпостављамо да су имали заједничке познанике
и пријатеље, што је било уобичајено за доба у којем су живели, да су посећивали исте манифестације и догађаје и да су можда, као научници и истраживачи, разматрали истоветне
техничке проблеме и размењивали нове идеје из области ваздухопловства.
Сматрамо да урађено истраживање, уобличено у текстуалну целину, доприноси
бољем разумевању историје ваздухопловства, као и да открива нове детаље из животних
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прича чувеног научника и славних пионира авијације. Објављивање ексклузивних докумената из Теслине заоставштине допринос је широј научној заједници и једна нова, референтна полазна тачка за све оне истраживаче који ће у будућности изучавати сличне теме.
Захвалност
Посебно захваљујемо господину Зорану Пајићу на помоћи у ишчитавању архивског
материјала.
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THE CORRESPONDENCE BETWEEN NIKOLA TESLA AND ORVILLE WRIGHT
KEPT IN THE SCIENTIST’S LEGACY IN THE NIKOLA TESLA MUSEUM
Abstract

Nikola Tesla and the Wright brothers, Wilbur and Orville, have worked and created in the United
States of America in the period comprising the last two decades of the 19th and the first half of the
20th century. All three of them were visionaries and creators of the modern technical age. In the
Tesla’s legacy, apart from his personal and technical items, press clippings, monographic and serial
publications, there are also about 156,000 sheets of archival material which cover his entire life and
work, both chronologically and thematically. Among these testimonies there are four original documents (a concept of a condolence letter, a copy of the sent condolence letter, a brief gratitude note
and a formal invitation) that were exchanged between Nikola Tesla and probably Orville Wright,
between 1912 and 1920. The oldest preserved document of their correspondence is the concept of
Tesla’s condolence letter to Orville Wright on the occasion of the death of his older brother. Two
approved patents for the Wright brothers’ aircraft model have been preserved as well, which testifies
of the scientist’s interest in their work and aviation research in general. Researching the correspondence between Nikola Tesla and Orville Wright, as well as the other documents from the scientist’s
legacy preserved in the Nikola Tesla Museum in Belgrade, we have tried to highlight the details of
his acquaintance with the Wright brothers, that is, a small fragment of his life and work which has
remained almost unknown until today. Results of the research, presented in the form of a scientific
research paper, contribute to a better understanding of the aviation history and reveal new details
from the life stories of our renowned scientist and the two famous aviation pioneers. The publication
of exclusive documents from Tesla’s legacy is a contribution to the wider scientific community and a
new reference point for all the researchers who are to cover similar topics in the future.
Key words: Nikola Tesla, Wilbur and Orville Wright, aviation, correspondence, Legacy of Nikola Tesla,
Nikola Tesla Museum

232

ИСТРАЖИВАЊА

Јелена Суботић Кривокапић

Висока медицинска школа струковних студија, Београд, Србија
DOI 10.5937/kultura2171235S
УДК 611.12:003
611.12:81´22
прегледни рад

СИМБОЛИКА СРЦА
Сажетак: Срце од најстаријих времена представља један од највише проучаваних органа. Већ
на самим почецима писане историје налазимо записе о овом органу, а сматра се да су различита веровања била везивана за њега и раније. Људи су врло рано запазили да срце заузима
централно место у телу, да престанак његовог рада означава смрт како код људи тако и код
животиња и да узбуђење мења ритам његовог рада. Међутим, поред физиолошке функције
овог органа, током историје, срцу су придаване различите магијске и религијске функције.
У данашњем свету срце је превазишло појам знака и постало је симбол допадања, љубави
и повезаности међу људима. У раду ћемо приказати различита значења овог симбола кроз
историју до данашњих дана, а у циљу разумевања истог у културолошким оквирима.
Кључне речи: срце, симбол, знак, семиотика

П

роучавања1 неких од најстаријих докумената показују да су људи од почетка писане
историје, а вероватно и раније, сматрали срце најважнијим органом – средиштем
„духа” који управља свим виталним функцијама. Један извор ових схватања потиче
из искуства, а други из митологије и религије. Запажања да срце заузима у телу централно
место, да је рањавање срца код човека и животиње смртоносно, да рад срца не престаје док
је човек жив и да узбуђења мењају ритам срчаног рада, представљају искуствену основу
наведених схватања. Срце је од прадавних времена и најистраженији орган. Тражећи
прве писане и цртане трагове о томе, прво налазимо цртеже древних примитивних
народа. Они су на жртвеник својим боговима приносили људске жртве вадећи им још
топла срца.2 Естетска мишљења која су углавном изграђена на осећају и интуицији, дају
срцу као симболу одређено место у креативним способностима људске природе. Хорације
каже: „Лепо је што се свиђа погледу”.3 Сама реч „свиђа” упућује нас на то да се појму лепог
1 Суботић Кривокапић, Ј. (2021) Медијске репрезентације особа са инфарктом миокарда, докторска дисертација, Факултет за медије и комуникације, Београд: Универзитет Сингидунум.
2 Soustelle, J. (2004) Азтеци, Чаковец: Зрински д. д., стр. 81–83.
3 Kvint H. F. (2020) Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža; приступљено 8. 8.
2020. http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26122
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више прилази изнутра (срцем), него споља (очима). Управо преко срца уметник често
емотивно приказује то што је за њега вредно помена. Ако пођемо од библијског и општег
културолошког схватања, „Пресвето Срце” је симбол „Христове љубави и предања”,
односно „Божјег милосрђа према човеку”.4 Управо у њега се уливају сви садржаји спасења с
различитим религиозним осећањима. Зато је срце симбол живота и духовног доживљаја, а
његовим сталним уплитањем у различита дела, драме и филмове, сведочи се о непрестаној
тежњи човека да овлада својим духом. Поред наведеног, мотив срца у различитим облицима
можемо наћи у целокупној светској књижевности. Од старих Веда, преко Библије и Kурана
до савремених, модерних и постмодерних дела. Оно је увек било и остало архетип мисли и
осећања као књижевног израза. И не само симбол спознајног, чулног и емоционалног већ
често и разлог и мотив настајања књижевног стваралаштва. Из срца и за срце створене су
неке од највреднијих научних и уметничких мисли и дела.
Иако данас један од напрепознатљивијих симбола, симбол срца није био увек приказиван на исти начин и није имао исто значење.

Од знака ка симболу
Један од најстаријих откривених облика који данас повезујемо са срцем датира из времена
антике, али тада још није имао никакве везе с људским срцем нити са симболиком коју
оно данас представља. Историчари не могу тачно да одреде када је овај симбол почео да се
повезује с људским срцем, али се претпоставља да је повезивање симбола срца с људским
срцем резултат непознавања основа анатомије. У годинама које су долазиле, срце је заузимало значајну улогу како у животима појединаца тако и писаним траговима и од знака је
постајало симбол.
Појам знака је општи појам и врло често се користи у свакодневној комуникацији,
како вербалној тако и визуелној. Такође, често обухвата и појам симбола. Сви симболи су
знакови, али сви знакови нису симболи. Знак постаје симбол у одређеном друштвеном или
културолошком контексту. Симбол је много комплекснији појам од појма знака. Kада је у датом знаку наглашен свесни однос према оном што се симболише тада се знак трансформише
у симбол. Симбол је онај знак у којем долази до споја денотативног с конотативним значењем, наравно, имајући на уму одређени друштвени контекст. Симбол може деловати врло
снажно и емотивно на посматрача. За разлику од знака који има уже значење и који углавном упућује на нешто што је већ одређено његовом формом, значење симбола је увек ван
визуелног и појавног. Знак је само спољашња појава симбола и у служби је комуникације.5
Из претходно наведеног можемо закључити да је симболично оно „схватање које
симболични израз објашњава као најбољи могућ и као најјаснију и најкарактеристичнију
формулацију неке релативно непознате ствари”.6 Kоста Богдановић у књизи Теорија форме такође даје одређење појма знака, значења и симбола: „знак је нешто што упућује на
4 Višeslavcev, B. P. (2008) Srce u hrišćanskoj i indijskoj mistici, Beograd: Logos, str. 35–36.
5 Janjetović, Lj. (2007) „Globalni znakovi i lokalna značenja”, Znakovi i poruke broj I−1, Banjaluka: Komunikološki
koledž, str. 48–49.
6 Đokić, R. (2003), Znak i simbol, Beograd: Zavod za udžbenike inastavna sredstva, str. 215.
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значење”, и додаје да „ниједан предмет – облик није знак по себи, већ то постаје увек у поређењу с неким другим предметом”.7 За њега је значење неко унутрашње, скривено својство
које треба открити, а не сама појава, догађај или облик. Реч симбол је грчког порекла и
значи „знак, белег, смислена слика, лик, приказ нечега што у себи носи духовна обележја”.8
Значење симбола обично се не везује за његов лик, за оно што је представљено, већ је оно
много шире, даље и скривено. Денотативно значење симбола је само форма унутар које се
појављује друштвено конотативно значење. Симбол означава идеју, предмет или представу
која није тренутно присутна, али је повезана с датим симболом и коју сазнајемо захваљујући способности мишљења. Схватање симбола подразумева дубљи ментални процес,
док су знак и његово значење везани за процес перцепције. Оно што човека разликује од
животиње и других бића јесте способност говора и мишљења, а то подразумева стварање
и употребу симбола.
Слично мишљење заступа и Kрстић који тврди да је једна од људских карактеристика
управо употреба симбола, у смислу да је сам процес мишљења симболички. Према Kрстићу, разлика између симбола и знака је у томе што термин знак може да денотира носиоца
значења, односно симбол. Симбол је ментална концепција од које ће зависити схватање и
симболичка примена.9 Стварности човек често приступа кроз неку усвојену симболику. Проучавање симбола и знакова у суштини представља један вид проучавања природе људског разумевања проблема посматрања и не можемо је одвојити од придодатог значења. „Та огромна
збирка извештаја наших чула није ништа друго него склоп чињеница значења тих симбола”.10
Многи знакови и симболи су данас у широкој употреби, али о њиховом изворном
значењу људи често не знају много. Симболи се с временом мењају и у истом културном
окружењу у смислу форме или значења. Николас Џенкинс наводи да су „сложене културне
идеје изражене у графичкој форми трајније од усменог говора и неретко чине камен од
кога се друштво гради”.11 Људи данас користе симболе као знакове распознавања (најчешће
као логотипе фирми, путоказе, означавање припадности групи и сл.), не знајући шта је тај
знак некада значио и шта можда још увек значи. С обзиром на то да су симболи везани
за друштвено-културни контекст у ком настају, неопходно их је проучавати кроз историју, да би се уочио њихов развојни пут, јер ни симбол ни знак нису сталне, непроменљиве
категорије. Они настају, мењају се и нестају. Управо услед наведеног можемо им приписати многа значења. Kада у сплету одређених околности које су заједничке за више људи,
група, народа или култура значење симбола постане тако снажно да се оно и после много
времена појављује у тој конотацији, онда можемо рећи да симбол добија своје глобално
значење. Симбол представља визуелни приказ који у одређеном културолошком окружењу
има подразумевано, општеприхваћено значење. То је знак који упућује на нешто иза онога
што видимо, скривено у визуелном, увек договорено и усвојено у одређеном друштвеном
7 Bogdanović, K. i Burić, B. (1999) Teorija forme, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 130.
8 Исто, стр. 145.
9 Krstić, O. (1996) Simboli, znakovi, značenja u kriminalistici, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
str. 12–28.
10 Исто, стр. 11.
11 Dženkins, N. (2002) Oblikovanje vizuelnog identiteta, Beograd: Clio, str. 8.
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контексту. Способност симбола да лако и брзо пренесе мноштво идеја и порука, али и разноликост њиховог визуелног представљања, омогућило је религијама и идеологијама да
имају снажан утицај на своје припаднике.12

Појам срца у семиотици и хералдици
Уколико појам срца посматрамо из угла језика и семиотике, можемо уочити да је реч о
појму који има способност спонтаног преласка из нивоа реалности у ниво замишљеног и
симболичког, али да и поред тога у различитим културама задржава исти садржај и поруку.
Срце с мањом или већом пластичношћу представља или симболише различита подручја
људске стварности и доживљаја. Симболика је увек шира од основног значења из којег произлази. Динамика језика почива на тзв. додатним, конотативним индикацијама, на слојевитости, метафорици и симболици речи. Срце црпи своје семантичко-семиолошке одреднице, али и доживљајне аспекте и асоцијације, из свог биолошко-физиолошког значења и
емотивних садржаја који му се у пренесеном смислу приписују. Оно је по својој функцији и
по месту средишњи орган сложених организама, тако да се у неким старијим језицима – попут индоевропског прајезика – укршта с појмовима средишта и средине. Наиме, из корена
речи корд, која је означавала средиште, настали су данашњи називи за тај витални орган у
савременим индоевропским језицима.13
Данас је ширина метафоричког значења и симболике срца много већа од оног што то
његова функција и улога обухватају. Симболика срца није друштвено смишљена и договорена, као што су, на пример, смишљени симболи у математици, логици, науци или савременој техничкој цивилизацији. Она је, ако се послужимо Јунговом терминологијом, везана за
архетипску структуру људске свести. Срце је, посматрано из тог аспекта, у свим временима
и народима имало важну улогу и широку семиотичку вредност. Kао архетипски модел оно
је било, а и данас је, симбол не само појединих афеката, него различитих нивоа и стања
емотивног живота, као и карактерних особина, све до поистовећивања човека с поимањем
или доживљавањем његовог „срца”.
Kао и сваки симбол, тако је и срце попримало различите функције и на крају преузело трансцендентну улогу. Оно садржи семиотичке вредности које иду даље од обичне
поруке и реалног садржаја. Тај метафорични однос у себи носи субјективне доживљаје и
асоцијативне подстицаје, динамику недореченог. То је фигуративни однос пренесеног смисла који је пластичнији и по значењу неодређенији, у односу на знакове, али је због тога по
садржају шири, богатији и имагинативнији. Активно подстиче и указује нешто друго на
шта сама реч семантички не указује. Посматрано у том смислу, срце симболише различита
подручја духовно-емоционалног карактера, буди асоцијације, нуди дубинске везе и даља
конотативна значења.14
12 Исто, стр. 4, 51.
13 Barker, C. and GalasinÂski, D. (2001) Cultural Studies and Discourse Analysis, A Dialogue on Language and Identity,
SAGE Publications No. 2, London, Thousand Oaks, New Delhi, pp. 3–22.
14 Chevalier, J. i Gheerbrant, A. (1987) Rječnik simbola, Rijeka: Tiskara Rijeka, str. 156–162.
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Из претходно наведеног видимо да се срце у својој фигуративној функцији подвргава општој логици симбола који никада до краја не износи поруку, не преноси је у виду
потпуног податка, већ је само назначава у смислу дубљег открића и потпунијег понирања
субјекта у појмовну целину. То је метафункција симболичног говора. Она иде преко граница реченог у подручје емоционалног, кроз различите слојеве спознаје, односно искуственог
доживљаја, имагинације и знања. Сваки симбол, па тако и срце, инспирише и буди различите нивое осећања и мисли, спознаје и смисла.15
Због свега наведеног симбол срца је у различитим културама и историјским периодима вишезначно и трансцендентно. Оно усмерава и слути, имплицира и буди како свест,
тако и подсвест, осећања и машту, дух и искуство. Зато у општој антрополошко-културној
визији симболише много шире подручје него што га стварно означава и има. Посматрано
из угла науке појам срца се односи првенствено на орган у телу који има одређене функције,
али у свом пренесеном значењу срце обухвата и различите слојеве емоционалног, интуитивног и нагонског у човеку. Самим тим видимо да је његова симболика разнородна и не
може бити до краја прецизно одређена.16 С једне стране сликовито симболише и сажима, а
с друге упућује према дубљим сферама спознаје и субјективног доживљаја.
И у нашем језику и свакодневном говору видимо његову вишезначну симболику која
покрива различите садржаје и метафорички одражава разна значења. Мајка се често детету
обраћа са „срце моје”; пријатељ пријатељу „открива срце”; нешто нас „дира у срце”; с неким
смо „једно срце”; захваљујемо „од срца”; често нас, и у пренесеном смислу, „заболи срце”.
Понашамо се срдачно, срчано, са срцем или без срца; прихватамо драга срца, можемо бити
искреног, благог, али и тврда, камена, челична срца. Иако се срцем најчешће љуби или мрзи,
оно такође пати, нада се, радује, слути. Понекад симболише заклетву, али и нарав и карактер, човека. За изразе који су се у многим европским језицима задржали до данашњих дана
као што су „сломљено срце”, срдачан – „топлог срца”, безосећајан – „хладног срца” и друге,
постоје мишљења која говоре да исти у одређеном историјском периоду нису представљали само метафоре, већ научна уверења датог периода.
Скоро да су неисцрпни начини употребе и метафоричка значења срца у данашњој
култури. Срцем се доживљава и машта. Оно опрашта, завиди, подстиче и захтева. Различита
културна окружења срцу придају разноврсна значења у зависности од контекста у ком се
овај појам употребљава. Французи, нпр. памте у срцу (par coeur), Италијани се за нешто брину у срцу (avere a cuore), Немци се с руком на срцу (hand aufs herz) позивају на истину. У разним научним дисциплинама срце, у пренесеном смислу, означава извор радње и енергије,
симболише средиште или важан део, суштину неке ствари или духовну физиономију особе.
Срце је данас универзални симбол љубави и сви знамо како оно изгледа. Нема особе
на свету која га бар једном није нацртала и послала неком кога воли, исказујући управо
тако своју љубав и приврженост. Знамо његово значење, али обично не знамо одакле потиче и како се десило то да баш тај облик представља срце као људски орган. Kао што је то
случај и с многим другим симболима, постоји неколико теорија о пореклу срца као симбола
15 Jung, C. G. (1974) Čovjek i njegovi simboli, Zagreb: Mladost, str. 20–21.
16 Исто, стр. 21–25.

239

ЈЕЛЕНА СУБОТИЋ КРИВОКАПИЋ

љубави. Једна од њих сугерише да се корен симбола срца каквим га сви познајемо налази у
биљци која се зове силфион. То је врста која је некада расла на подручју Либије, у близини
некадашње древне грчке колоније Kирене. Грци и Римљани су силфион користили као зачин, лек, али и као средство за контролу рађања.17 Његова заштитна својства помињана су у
списима античких писаца и песника. О популарности ове биљке говори и податак да је она
потпуно нестала већ у првом веку наше ере. Ипак, остале су бројне слике и документа која
доказују да је семе ове биљке обликом подсећало на облик срца. Осим ове теорије, верује се
да срцолики облик потиче и од других биљака, као што су листови бршљана или локвања.
Други сматрају да је ова форма моделована према облику груди, задњице или неких других
делова људског тела.
С временом, срце је почело да се сматра симболом љубави, али чак ни тад оно није
имало облик данашњег емотикона. Срце је цртано произвољно, некада као облик сличан
шишарки или неки неправилан круг, а понекад је сликано и наопако. Непознавању анатомије срца значајно је допринело избегавање обављања аутопсија. Историјски посматрано,
не зна се када се облик који данас постоји усталио и како је баш тај облик изабран, али је од
13. века људско срце почело да се повезује с љубављу. Главни доказ за то је француска прича
„Романса крушке” (Roman de la Poire), где се у поглављу под словом С појављује слика младића који даје девојци срце. Читаоци овде могу видети да је облик срца сличан шишарки и
приказан наопако, а не у уобичајеном положају. Аналитичари овог списа претпостављају да
је предмет који љубавник држи у рукама и пружа својој вољеној његово срце, а ту тврдњу
поткрепљују чињеницом да је део тог предмета прикривен, што је за оно време било карактеристично, јер се није практиковало јавно и јасно испољавање емоција.18
Једна друга теорија сматра да је симбол срца осмишљен по угледу на медицинске
и филозофске списе Галена и Аристотела. Ови древни антички мислиоци описивали су
људско срце као орган с три коморе и удубљењем у средини. Из оваквих описа су средњовековни научници покушали да визуализују срце. На пример, италијански лекар из 14. века
Гвидо да Вигевано (Guido da Vigevano) направио је неке анатомске цртеже срца који су веома слични описима које је дао Аристотел.19 Ови описи, уз претпоставку да је људско срце
повезано са емоцијама и љубавним задовољством, трансформисани су у облик срца који је
тако постао симбол средњовековне љубави.
Идеја срца као инспирација духовног живота јавља се с теолошким поимањем да
је Бог „срце света”.20 Чувени италијански сликар Ђото (Giotto di Bondone) је 1305. године
осликао део капеле Скровењи у Падови, у чијем је једном делу насликао фреску која је симбол хришћанског милосрђа, на којој се срце пружа Исусу.21 Такође, и овде срце има облик
17 Šimundža, D. (1991) Antropološka značenja i simbolika srca, Zagreb: Crkva u svjetu, str. 252–253.
18 Messire, T., Thibaut, B. ut Marchello-Nizia, C. (1984) Le roman de la poire, Publications de la Société des anciens textes
français, Paris, A. et J. Picard, pp. 153–162.
19 Ieva di A., Tshabitscher M., Prada F., et al. (2007), The neuroanatomical plates of Guido da Vigevano, https://www.
researchgate.net/publication/5884908 , приступљено 10. 8. 2020.
20 Исто, стр. 16, 253.
21 https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-colonial-americas/medievaleuropeislamic-world/v/giotto-arena-scrovegni-chapel-padua-c-1305-part-1-of-4 приступљено 10. 8. 2020.
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шишарке која стоји наопако. Претпоставка је да је Ђото био под утицајем ранијих представа симбола срца које су се налазиле на сликама из ранијег доба. Све до краја 14. века,
срце као симбол се приказивало наопако, често произвољно, некада налик на шишарку или
неки неправилан круг, да би се та традиција променила у првој половини 15. века. Леонардо
да Винчи (Leonardo da Vinci) направио је 1498. први тачан цртеж људског срца, уместо дотадашњег облика којим се срце приказивало као борова шишарка.22
Kроз историју симбол срца представљао је много ствари у различитим културама.
У Европи неке властелинске породице су наређивале да се њихова срца сахране на различитим местима – тела су сахрањивана у породичним гробницама, а срца на местима која
су за њих имала посебан значај у животу. На пример, енглески краљ Ричард Лављег Срца
наредио је да се његово срце сахрани у Роуену, док се његово тело налази у Ањоу. Овај
обичај је трајао све док Католичка црква 1311. није издала декрет према ком душа не живи
само у срцу него је једнако распоређена у целом телу. У исламу је срце често представљено
као симбол органа размишљања и духовног живота.23 Место где се дух утискује у материју.
Срце је заправо више материја, док су душа и разум духовни центри.
Једна од најзанимљивијих помоћних историјских наука свакако је и хералдика. Изучавање грбова и значења симбола који су исцртани на њима и данас је може да нам приближи тајне средњевековних моћника. Значење било ког симбола у хералдици никада није
јединствено, већ варира од грба до грба. То је донекле и разумљиво, узевши у обзир да се на
грбовима представљају карактеристике конкретних људи или породица. Међутим, симболе није тако лако протумачити, а свакако симбол срца спада у такве.
Према тумачењу великог броја стручњака, срце на грбу најчешће симболизује готово
исте ствари с којима га ми данас повезујемо, а то су љубав, лојалност или доброта. Међутим, хералдичари наглашавају да симбол срца понекад нема никакве везе са осећањима.
Уколико је срце окружено пламеном или трњем, оно тада носи религијско значење. Један
од примера употребе срца на грбу је грб Данске на ком видимо три плава лава окружена
срцима. Према стручњацима ова срца нису представа љубави овог народа према лаву као
животињи, већ представљају листове локвања. Ова тврдња не делује превише уверљиво, с
обзиром на то да су ови објекти црвене боје и у потпуно истом облику као срца, а не зелене
боје и барем донекле стилизовани. Постоје и примери у којима су срца представљена наопако, у смислу да су два полукружна дела окренута надоле, а шпиц окренут ка врху. Према
легенди коју износи Дејвид Роберт Вултен, извршни директор Америчког хералдичког колеџа, овај мотив изокренутог срца први је на свом грбу користио Бартоломео Колеони.24 Он
је био један од италијанских војсковођа из 15. века који је овим симболом желео да истакне
своју одважност. Наиме, његово презиме има звучну сличност са италијанском речи „кољони” која је у колоквијалном језику ознака за тестисе, што је визуелно било приказано
обрнутим срцем. С друге стране, највећи проценат представа срца или његове позиције у
телу човека осликава љубав према породици, држави и Богу. Један од примера овог типа с
22 Maghawry el M., Zanatta, A. and Zampier, F. (2014) ʼThe discovery of pulmonary circulation: From Imhotep to
William Harveyʼ, Global Cardiology Science and Practice No. 31, A Quatar foundation academic journal, p. 117.
23 Исто, стр. 16, 157.
24 Grundhauser, Е. (2017) ʼIn Heraldry, Hearts Can Symbolize Everything From Lily Pads to Testiclesʼ. Atlas Obscura.
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наших простора је грб Петроварадина. Ово старо, утврђено место у Војводини није имало
свој грб све до средине 18. века. Тек крајем 1751. године, Петроварадин је одлуком Ратног
савета Беча добио право на употребу сопственог грба.25 Састојао се од штита подељеног у
четири поља. Прво и четврто поље имају златну позадину и црног двоглавог орла раширених крила. То је представљало Хабзбуршку монархију. На другом пољу представљен је Свети Петар, одевен у плаво и огрнут златним плаштом. У десној руци држи два златна кључа,
док је лева рука положена на срце. Управо ту можемо видети симболику показивања позиције срца у човековом телу као симбол оданости. У трећем пољу овог грба су представљене
голубице – њих пет, као симбол мира. На средини се налазио мањи штит с руком у оклопу,
која држи сабљу. Овај симбол је требало да опомене све евенуталне нападаче и подсети на
тешке ратове који су вођени око Петроварадина.

Закључак
Многе промене десиле су се током векова да би срце као недвосмислен симбол љубави постао препознатљив тек у 19. веку. Симбол срца је на велика врата ушао у свакодневну невербалну комуникацију међу људима, чиме је и до данас остао један од најпопуларнијих
универзалних знакова са истим значењем.
Данас се симбол срца користи у било чему што има везе с романтиком и љубављу –
од честитки за Дан заљубљених, емотиконима, као опција лајк (like) на друштвеним мрежама, па до чоколадних бомбоњера. И не само то. У модерној ери симбол срца је добио још једно, проширено значење. Године 1986. изашла је прва верзија популарне игрице The Legend of
Zelda26 у којој се први пут симбол срца користио у означавању преосталог броја живота. Од
тада се срце често користи у сличне сврхе, додајући симболу и значење здравља и живота.
Према модерној дефиницији облик срца представља графички знак који се користи
да изрази идеју о привржености у метафоричком или симболичком смислу, представљајући језгро емоција, привлачности и љубави.27 Поред тога, срце које је постало део данашње
поп-културе видимо у америчкој реклами Волим Њујорк. Милтон Гласер је 1976. године
уместо речи љубав употребио симбол срца и тако креирао планетарно препознатљив логотип.28 И не само да је постао популаран него је емотикон срца од тада званично постао
еквивалент глаголу волети. Различите семиотичке форме срца користимо у свакодневном
изражавању, а да нисмо свесни њиховог порекла или начина настанка. То нам говори управо у прилог чињеници колико је срце постало универзални симбол у општељудској употреби, али и свим подсвесним значењима која му придајемо у свакодневном говору. Слично
запажање можемо изнети и када је реч о употреби симбола срца у хералдици. Данас више
не користимо грбове породица, али користимо логотипе за компаније и производе на којима често налазимо симбол срца чије значење је исто као на грбу – жели да прикаже бригу,
25 Šeguljev, N. (2020) Grb Petrovaradina. World press.
26 https://www.zelda.com/ приступљено 10. 8. 2020.
27 Klajn, N. (2003) No logo, Beograd: Samizdat, str. 276.
28 https://www.creativereview.co.uk/i-love-ny-logo/ приступљено 10. 8. 2020.
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оданост и љубав за све оне који га користе. Приказ позиције срца на људском телу, који је
некада означавао оданост, данас се користи на америчким судовима где се једна рука поставља на Библију, а друга на срце, чиме појединац симболички приказује оданост и жељу
за истином.
Све наведено говори о важности и широко распрострањеној употреби симбола срца
од давних времена па до данас, али донекле и о његовоj универзалности, с обзиром на то да
у већини случајева оно означава љубав, приврженост и лојалност.
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SYMBOLISM OF THE HEART
Abstract

From the earliest times, the heart has been one of the most studied organs. We can find records
about this organ dating from the very beginning of written history, and we understand that different
beliefs have been associated with it before. Very early on, people have noticed that the heart occupies
a central place in the body, that the cessation of its work means death in both humans and animals,
and that excitement changes the rhythm and the manner of its functioning. However, in addition to
the physiological function of this organ, throughout history, the heart has been given various magical and religious meanings. In today’s world, the heart has overcome the notion of a sign and has
become a symbol of love, connection between people and affection. In this paper, different meanings
of this symbol throughout history to the present day are presented, with the aim of understanding
it in a cultural context.
Key words: heart, symbol, sign, semiotics
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ЊИХОВА ПРИЧА – ОД КРЕАТИВНОГ
ПИСАЊА ОСУЂЕНИЦА ДО РЕСТОРАТИВНОГ
ПОЗОРИШНОГ ПЕРФОРМАНСА
Сажетак: Програми социјалне рехабилитације осуђених лица, засновани на идејама терапијe
уметношћу и принципима ресторативне правде, стичу све ширу афирмацију. Они почивају
на идеји да пуко кажњавање учиниоца кривичног дела није довољно да допринесе сузбијању
криминалитета, већ да треба трагати за иновативним и креативним приступима решавању овог, нажалост увек актуелног, проблема. Захваљујући својим снажним трансформативним ефектима и ресторативним елементима, међу овим програмима се издвајају радионице
креативног писања и позоришног рада осуђених лица, посебно када се примењују у синергији,
што је представљено у овом раду на примеру позоришне представе Њена прича.
Кључне речи: ресоцијализација, затвор, креативно писање, позориште, ресторативност

Р

Креативни приступ социјалној рехабилитацији осуђених лица

еакција друштва на криминалитет еволуирала је у односу на ретрибутиаван
приступ који се састојао у наношењу зла и патње учиниоцу кривичног дела као
одмазде за зло које је он нанео жртви или заједници.1 Она се данас махом заснива
на модерним концептима, усмереним ка социјалној реинтеграцији, кроз примену
различитих третмана и програма рада са осуђеним лицима. Фокус се с кажњавања
помера на појмове као што су: ресоцијализација и социјална рехабилитација. Процес
ресоцијализације подразумева враћање у друштво лица која су због својих дела или
особина из њега била искључена.2 Ресоцијализација представља процес преобликовања,
модификовања понашања осуђеног лица, у специфичним затворским условима, како
више не би чинило кривична дела и како би се вратило у друштвену заједницу из које
1 Стојановић, З. (2018) Коментар Кривичног законика, Београд: Службени гласник, стр. 225.
2 Macanović, N. i Nadarević, D. (2014) Penološka andragogija, Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna,
politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, str. 45.
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је, услед изречене кривичне санкције, изоловано.3 Социјална рехабилитација одређује
се као поновљена социјализација појединца који је социјално неприлагођен како
би се омогућило његово боље сналажење у животу у складу с важећим нормама, као
и у друштвеним и професионалним улогама, кроз позитивно и усмерено социјално
образовање у изолованом затворском окружењу.4
Нехумано, изоловано и депривирајуће затворско окружење представља извор „криминалне инфекције”5. Постојећи системи кривичноправне реакције, упркос програмима и
третманима усмереним на социјалну рехабилитацију, нису испунили очекивања на плану
сузбијања криминалитета.6 Говори се и о својеврсној „кризи социјалне рехабилитације”,
чије би решавање подразумевало иновативни приступ који социјалну рехабилитацију не
перципира као процес принудне или добровољне, али терапијом изазване промене, већ као
процес креативне промене.7 Процес креативне промене почива на редефинисању суштине
социјалне рехабилитације, заснованом на интердисциплинарном, интерактивном когнитивном приступу, преузетом из психологије и креативне педагогије, као и модерних хеуристичких теорија, а усмерен је на развијање потенцијала социјално неприлагођене особе
наместо настојања да се њено понашање коригује, те се од класичног приступа разликује у
пет области:
1) oдређује социјалну рехабилитацију као процес развоја и стварања потенцијала,
наместо наметнутог кориговања личних или социјалних карактеристика;
2) tретира социјалну неприлагођеност као погрешно обликован идентитет, а не као
погрешан став, непоштовање друштвених норми, неисправно уверење;
3) у процесу креативне промене, циљ социјалне рехабилитације је формирање новог идентитета, а не само кориговање уверења, ставова, преференција, понашања, друштвених улога и начина реаговања;
4) средство за промене јесте развој структуралних фактора и механизама когнитивних и креативних процеса наместо принудно наметнутих промена;
5) доприноси социјалној рехабилитацији кроз ауторепрезентацију параметара визуелног идентитета.8
Продукти примене креативног метода социјалне рехабилитације могу бити материјални (слике, скулптуре, прозна и поетска остварења) и нематеријални (позоришне
3 Knežić, B. (2001) Obrazovanje i resocijalizacija: metode merenja, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
str. 43.
4 Konopczyński, M. (2014) ʼCreative Social Rehabilitation – Outline of the concept for developing potentialʼ, Polish
Journal of Social Rehabilitation No. 7, Warsaw: Fundacja Pedagagium, p. 171.
5 Jovanić, G. i Petrović, V. (2017) „Uslovno otpuštanje u praksi okružnog zatvora i nadležnih sudova”, Specijalna
edukacija i rehabilitacija br. 1, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, str. 100.
6 Димовски, Д. (2012) „Политика сузбијања хомицида”, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 1, Ниш:
Правни факултет Универзитета у Нишу, стр. 363−373.
7 Konopczyński, M. нав. дело, стр. 175.
8 Исто, стр. 176−177.
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представе, извођења музичких дела, спортске активности), а активности које се у оквиру
њега спроводе доприносе стварању позитивног идентитета преступника на два нивоа: 1)
интерном, тако што развијају његове потенцијале и 2) социјалном, тако што му омогућавају
да представи своја нова, позитивна достигнућа.9
Уметност игра важну улогу у процесу креативне промене и досад се показала као
успешан метод третмана, рехабилитације и социјалне реинтеграције преступника, што потврђују и истраживања у Сједињеним Америчким Државама и Великој Британији.10 Уметничке активности доприносе побољшању односа између самих осуђеника, осуђеника и затворског особља и осуђеника и њихових породица, а код осуђеника јача: самопоуздање и
самопоштовање, социјалне вештине, комуникацију, способност за тимски рад и спремност
да једни другима пруже подршку и учествују у другим едукативним активностима.11 Уметност буди наду, мотивацију и одговорност, подстичући осуђенике да развију и задрже позитивне улоге и везе и креирају контексте у којима ће њихов нови идентитет моћи да дође
до изражаја, а што је посебно наглашено код уметничког изражавања које подразумева јавни наступ, јер тако добијају афирмацију од заједнице и стварају позитивну слику о себи.12

Механизам деловања терапија уметношћу
Исцељујућа снага уметничког изражавања одавно се користи у различитим формама терапије уметношћу, где спадају: терапија ликовним изражавањем, терапија музиком, драматерапија, терапија плесом и покретом и библиотерапија.13 Оне почивају на претпоставци да
је креативни процес лековит и да има снажно трансформативно дејство.14 У чему је тајна
успешности терапија уметношћу? Према Виготском, основни чиниоци уметничког ефекта
леже у несвесном, које се може спознати посредно, „анализом трагова које оставља у нашој
свести”.15 Током функционалне регресије необрађени садржаји потичу из несвесног, делујући као неструктурисане, нелогичне, субјективне мисли из којих се ствара материјал за нове
и оригиналне идеје, а потом се обликују свесним, контролисаним секундарним процесима,
који омогућавају евалуацију и утемељени су у реалности.16
9 Исто, стр. 179.
10 McArthur, D. and Law, S. (1996) The Arts and Prosocial Impact Study: A Review of Current Programs and Literature,
Santa Monica, California: The Rand Corporation. McLewin, A. and Gladstone, P. (2002) An Introduction to Working
with the Arts – In the Youth Justice System, UK: Unit for the Arts and Offenders, The Paul Hamlyn Foundation, The
Arts Council of England and the Youth Justice Board.
11 Sparks, R., Tett, L., Anderson, K., McNeill, F. and Overy, K. (2012) ʼLearning, Rehabilitation and the Arts in Prison:
A Scottish Case Studyʼ, Studies in the Education of Adults No. 2, Abingdon, UK: Taylor & Francis, p. 173.
12 Исто, стр. 173.
13 Ivanović, N., Barun, I. i Jovanović, N. (2014) „Art terapija – teorijske postavke, razvoj i klinička primjena”, Socijalna
psihijatrija br. 3, Zagreb: Medicinska naklada, str. 192; Radovančević, Lj. (2005) „Psihoanalitička autopsija
umjetnosti”, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja br. 1, Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, str. 74.
14 Štalekar, V. (2014) „O umjetnosti i psihoterapiji”, Socijalna psihijatrija br. 3, Zagreb: Medicinska naklada, str. 183.
15 Vigotski, L. (1975) Psihologija umetnosti, Beograd: Nolit, str. 90.
16 Ristić, I. (2010) Početak i kraj kreativnog procesa, Beograd: Hop.La!, str. 16.
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Фројд објашњава да песник поступа као дете у игри: креира свет фантазије, који
доживљава врло озбиљно, снабдевајући га обиљем афеката, док га истовремено јасно разликује од стварности.17 Али када дете престане да се игра, а у стварности не налази извор
задовољства које му је игра причињавала, оно почиње да фантазира, да сања на јави, као
што то чини и већина људи када маштају и уображавају остварење неких својих жеља.18
Дакле, кад особа не задовољи своје потребе, а жели да избегне фрустрацију из које би проистекло неадекватно понашање, она тражи излаз у њиховом имагинарном задовољавању
кроз дневно сањарење, али и уметничко стварање, које је често производ осујећења човекових основних нагона и потреба.19
Поједини психоаналитичари сматрају стварање уметничког дела одговором на трауму, односно својеврсном трансформацијом трауматичног животног искуства, које за уметника постаје извор креативности.20 Уметност потекла из тог извора даје естетски одговор
на људску патњу – она је облик отпора против деструктивних сила и покушај да се промене
односи моћи кроз оснаживање оних којима су сигурност и подршка најпотребније.21 Креативна трансформација трауме кроз уметност и њено преношење с личног нивоа на јавни, представља начин да се уметник покрене, комуницира с другима који су прошли кроз
сличну ситуацију.22 Исту улогу коју је играло у уметниковом душевном животу приликом
настајања, уметничко дело игра и за публику приликом репродуковања – обома омогућава
испуњење заједничких несвесних, потиснутих жеља, те представља неку врсту терапије и
за уметника и за гледаоца.23
Под утицајем подсвесног, уметник туђе ликове приказује као огледало своје душе,
ослобађајући кроз стваралаштво своје несвесне склоности механизмом преношења и замењивања – речима једног Шекспировог јунака: „оплакује сопствене грехе у другим људима”.24 Ипак, креативност не треба схватити једнострано, јер њена дуалистичка природа
подразумева и позитивну и негативну креативност, што је потврдило и истраживање о
повезаности неправде и креативности, када су праведно третирани испитаници испољили
виши ниво позитивне креативности, док су неправедно третирани испољили виши ниво
негативне, процењене према броју идеја усмерених на наношење зла другима.25
17 Frojd, S. (1961) „Pesnik i fantaziranje”, prevod Jovan Janićijević, Rukovet br. 11, Subotica: Književna zajednica
Subotica, str. 613–622. prema: Vigotski, L. (1975) Psihologija umetnosti, Beograd: Nolit, str. 92.
18 Исто, стр. 92.
19 Dedić, G. „Psihoanaliza i umetnost”, Engrami, vol. 38, br. 1, Beograd: Klinički centar Srbije – Klinika za psihijatriju i
Udruženje psihijatara Srbije, str. 62.
20 Knafo, D. (2012) Dancing with the Unconscious: The Art of Psychoanalysis and the Psychoanalysis of Art, Abingdon,
UK: Routledge, str. 65.
21 Исто, стр. 87.
22 Dedić, G. нав. дело, стр. 62.
23 Vigotski, L. (1975) Psihologija umetnosti, Beograd: Nolit, str. 94−95.
24 Исто, стр. 94.
25 Clark, K. and James, K. (1999) ʼJustice and Positive and Negative Creativityʼ, Creativity Research Journal No. 4,
Abingdon, UK: Taylor & Francis, pp. 311–320, prema: Ristić, I. (2010) Početak i kraj kreativnog procesa, Beograd:
Hop.La!, str. 42.
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Радионице креативног писања за осуђена лица
Књижевност оплемењује и оживљава апстракције, чинећи човеков мисаони живот
природнијим, разноврснијим и интересантнијим.26 На томе почива и основна идеја библиотерапије – примене литературе као терапеутског средства у медицини и психијатрији,
ради решавања личних проблема кроз непосредно читање.27 Терапија поезијом подразумева коришћење поетског језика у свим његовим формама – као песму, причу, дневник,
писмо или посланицу, басну, бајку, мит, есеј, текст песме или мантре, па чак и драму и филм
како би се клијенту помогло да открије истину о себи, да унапреди креативне потенцијале,
комуникацију, способност решавања проблема и повезивања с другима, као и да искуси
исцељујућа дејства лепоте.28
У затворима широм света спроводе се различите врсте програма и радионица вођеног читања и креативног писања, које не морају имати строго терапеутски карактер, у
циљу ресоцијализације и социјалне рехабилитације кроз читање и самостално литерарно
изражавање. Чини се да они по својим садржајима, интердисциплинарности и домашајима
превазилазе домете класичне библиотерапије те да их управо њихова флексибилност и вишеслојност чини ефикасним средствима за превазилажење затворских депривација. Неки
од примера оваквих програма су:
-радионице читања и писања поезије за младе у сукобу са законом које широм Велике Британије организује удружење грађана Youth Offending Teams (YOT);29
-радионице креативног писања с позоришним елементима, спроведене у затворима
широм Србије од стране Института за перформативне уметности и социјални рад
– Центра за рехабилитацију имагинацијом (ЦРИ);30
-радионице које удружење Harambee Arts реализује од 2008. у женском затвору Лангата (Најроби, Кенија), које се састоје од прављења књига (hero books) у којима осуђенице играју протагонисту способног да контролише своје проблеме;31
-програм Writing From the Inside Out у оквиру којег се воде радионице креативног
писања у затвору Сагино у Мичигену у организацији Центра за креативно писање;32
26 Pantazijević Stanojević, M. (1985) Čovek lišen slobode i literatura: resocijalizacija, Beograd: Viša škola unutrašnjih
poslova, str. 20.
27 Webster, N. (1961) Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged, Springfield,
MA: Merriam, prema: Jack, S. and Ronan, K. (2008) ʼBibliotherapy: Practice and Researchʼ, School Psychology International, vol. 29, br. 2, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, pp. 161−182.
28 Gorelick, K. ʼPoetry Therapyʼ, in: Expressive Therapies, priredio Malchiodi, C. (2007), New York: The Guilford Press,
p. 117.
29 Farrier, A., Froggett, L. and Poursanidou, D. (2009) ʼOffender-based Restorative Justice and Poetry: Reparation or
Wishful Thinking?ʼ Youth Justice No. 1, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, pp. 66−70.
30 CRI (Centar za rehabilitaciju imaginacijom) Institut za performativne umetnosti i socijalni rad, 18. March, 2021.,
https://cri.edu.rs/sr/
31 Harambee Arts in Kenya, 18. March, 2021; http://harambeearts.org/new/programs/program-in-kenya /
32 Creative Writing Workshops in the Saginaw Correctional Facility, 18. March, 2021; https://www.svsu.edu/ccw/
creativewritinginprison /
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-Life Sentences, радионице креативног писања за затворенике у Јужној Аустралији,
чији литерарни радови се годишње објављују у заједничкој публикацији;33
-програм писања у затворима PEN Prison Writing Program који од 1971. године широм САД спроводи организација PEN America;34
-програм Right-to-Write где студенти уз подршку институција воде радионице креативног писања у затвору Вестчестер, писање књига за децу са осуђеницама које су
мајке или баке, и радионице креативног писања с младим преступницима.35
Како писци на своје читаоце сугестивно преносе књижевни стил, богатство и лепоту
мишљења, лакоћу изражавања мисли и осећања, постаје јасно колики значај читање литературе и у затворским условима може имати за процес ресоцијализације, посебно што може
код осуђених лица пробудити жељу за самосталним литерарним изражавањем.36 То је нарочито важно ако се пође од претпоставке да активно суочавање са узнемирујућим искуствима
кроз изражавање мисли и осећања у писаној форми може редуковати негативне ефекте потискивања, као што су дуготрајни стрес и болест.37 Оно може допринети свеопштем физичком
и менталном здрављу, што је емпиријски потврђено и у случају затвореничке популације.38
Чини се да су у случају осуђених лица благотворни ефекти изражавања потиснутих
емоција кроз писање значајнији од позитивних ефеката самог читања. Наиме, дуготрајни
боравак у установи тоталног типа, као што је затвор, нужно доводи до одређених лишавања, познатих као затворске депривације.39 Како се примена терапије поезијом препоручује
у случају клијената који пролазе кроз промене, губитке, борбу с депресијом, одвикавање
од алкохола или дрога, а настоје да спознају себе, постаје јасно због чега њена примена у
затворима може допринети ресцоцијализацји осуђених лица.40

Ресторативни позоришни перформанс осуђених лица
Примењено позориште
Позоришно извођење, као једна форма перформативног исказа, увек је усмерено на
заједницу, оличену у публици која му присуствује и као такав подразумева извођење једног
33 Life sentences – what creative writing by prisoners tells us about the inside, 18. March, 2021; https://theconversation.
com/life-sentences-what-creative-writing-by-prisoners-tells-us-about-the-inside-130783/
34 PEN America’s Prison Writing Program, 18. March 2021, https://pen.org/prison-writing /
35 Use Words to Make an Impact through the Right-to-Write Program, 18. March 2021; https://www.sarahlawrence.
edu/student-life/community-partnerships/right-to-write-program. html
36 Pantazijević Stanojević, M. нав. дело, стр. 20.
37 Pennebaker, J. W. (1993) ʼPutting stress into words: health, linguistic, and therapeutic implicationsʼ, Behavioral
Research Therapy No. 31, Amsterdam: Elsevier, рp. 539–548.
38 Richards, J. M., Beal, W. E., Seagal, J. and Pennebaker, J. W. (2000) ʼEffects of disclosure of traumatic events on illness
behaviour among psychiatric prison inmatesʼ, Journal of Abnormal Psychology No. 1, Washington, DC: American
Psychological Association рp. 156−160.
39 Ilijić, Lj. (2014) Osuđeni i deprivacije – uticaj karakteristika ličnosti na intenzitet doživljavanja zatvorskih deprivacija,
Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 78.
40 Gorelick, K. нав. дело, стр. 118.
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социјалног акта.41 Реч је о стварању нове ситуације, догађаја и специфичне реалности која је
„већа и другачија од сваке реалности представљања”.42 Позориште је место сусрета публике
и актера представе, између којих се, упркос физичкој дистанци успоставља интензивна размена на нивоу целих бића, која су чулима, емоцијама и маштом окренута једна ка другима.43
Јединствени квалитет позоришта произлази из околности да се чин извођења и чин његове
рецепције одвијају овде и сада, те да извођење у том смислу представља део живота који
извођачи и публика проводе заједно.44 Акција долази са сцене, а реакција из сале.45 Тако се
ствара својеврсна заједница извођача и гледалаца, чиме се и једнима и другима омогућава да
доживе искуства која су им дотад била ускраћена и иницирају трансформативне процесе.46
Ово заједништво извођача и публике, присутно код свих видова позоришног извођења, свој пуни смисао остварује под окриљем идеје социо-културне анимације, као
покрета усмереног на ширење духовних хоризоната с намером ослобађања потенцијала
сваког појединца ради слободног стваралачког истраживања његове личности кроз уметност, науку, стварање и прихватање научних и уметничких остварења своје генерације и
претходних генерација.47 Идеја социо-културне анимације у складу је са становиштем да је
култура данас углавном везана за идеју слободе и еманципације, почевши од културе саме
за себе, преко одређене друштвене заједнице, па до марксистичким речником говорећи,
свеопште еманципације.48 У контексту позоришта, идеја културне анимације подразумева
приступ позоришном извођењу чији је циљ да кроз деловање у заједници увиди проблеме
њених чланова, да направи представу посвећену тој теми, у којој би учествовао већи број
чланова заједнице, те да кроз њено извођење успостави креативни повратни однос с публиком, подстичући је да промишља о својим проблемима и учини напоре у правцу њиховог
решавања. 49
Овакав приступ одговара примењеном позоришту, које превазилази оквире традиционалног позоришта, замењујући пуки дискурс који је довољно чути, језиком који треба
користити, готов производ који само треба конзумирати процесом који треба развијати,
а гледаоца пасивног посматрача потлаченим гледаоцем који престаје бити објекат већ постаје субјект позоришне делатности.50 Реч је о позоришној пракси независне сцене, која
41 Fischer-Lichte, E. (2009) Estetika performativne umjetnosti, Sarajevo–Zagreb: Šahinpašić, str. 18.
42 Leman, H. T. (2009) „Kratka zapažanja o novom teatru”, Teatron, br. 148–149, Beograd: Muzej pozorišne umetnosti,
str. 21−22.
43 Turčilo, L. i Kolčaković, M. (2009) „Informalno obrazovanje i pozorišna drama”, Obrazovanje odraslih, br. 2, Sarajevo:
Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo, str. 105.
44 Jovićević, A. i Vujanović, A. (2007) Uvod u studije performansa, Beograd: Fabrika knjiga, str. 8.
45 Jevtović, V. (2001) Uzbudljivo pozorište, Beograd: Janus.
46 Fischer-Lichte, E. нав. дело, стр. 57.
47 Dragićević Šešić, M. (2012) Umetnost i alternativa, Beograd: Clio, str. 81, према: Ристић, М. (2020) „Култура отпора – позориште које мења свет”, Култура бр. 169, Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 241.
48 Вуксановић, Д. „Улога медија у стварању образаца у култури”, у: Зборник радова са скупа Култура основа
државног и националног идентитета, приредио Костић, А. (2017) Београд: Српска академија наука и уметности, стр. 107.
49 Dragićević Šešić, M. нав. дело, стр. 63, према: Ристић, М. (2020) нав. дело, стр. 241.
50 Dragićević Šešić, M. нав дело, стр. 145, према: Ристић, М. нав. дело, стр. 242.
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представља друштвено-ангажовани рад, у оквиру којег се директно именују социјално осетљива питања.51 Према Клер Бишоп, ову праксу одликују: „колективно наместо индивидуалног ауторства, нарушавање поделе између оних који уметност стварају и других који је
доживљавају, као и афирмисање процеса и искуства насупрот производњи објеката”.52
Примењено позориште полази од Фреирове методологије освешћивања путем дијалога током интердисциплинарног истраживања заједничких тема, а ради откривања узрока који су довели до стварности у којој влада обесправљеност.53 На темељима Фреирових
идеја, Аугусто Боал развија свој концепт позоришта потлачених – међународни покрет
који види театар као средство за постизање партиципативне друштвене промене. Захваљујући Боалу, позориште се трансформисало у својеврсни медиј друштвене акције, који омогућава да се осветле све оне теме које су цензурисане у главним медијским токовима – сиромаштво, економска угроженост, психо-социјални проблеми, дискриминација.54 Боалова
идеолошка платформа, названа позориштем потлачених према његовој истоименој књизи
из 1974. године, подразумева примену позоришних техника као што су: форум позориште,
фигура џокера, невидљиво позориште и позориште слика, којима је заједничко уверење у
могућност оснаживања на личном, друштвеном и политичком нивоу, а с намером иницирања промене кроз искуство позоришног чина.55 Међутим, Боалов активистички приступ
припада једној минулој епохи и њој својственим облицима друштвено-политичког активизма, што намеће питање: шта је оно што Боалово наслеђе и данас чини актуелним?56 Разлог
за то лежи у „скоку вере” који позориште потлачених сматра за предуслов комуникацијске
размене и фиктивну претпоставку која одржава борбу.57 Управо је „скок вере” ка не/могућем друштву слободних и једнаких, оно што примењеном позоришту омогућава да одолева
механизму спектакуларизације, својственом савременој култури.58
Пракса примењеног позоришта подразумева интервенцију, комуникацију, развој
и оснаживање у раду с појединцима или заједницама, а често се реализује на неочекиваним местима, као што су: избеглички кампови, болнице, установе за особе с менталним
сметњама, домови за стара лица, улице, школе, болнице, музеје и затвори.59 Оно се данас
махом бави потребама друштвено осетљивих категорија и оснаживањем искључених, маргинализованих и репресираних група – миграната, избеглица, бескућника, али и осуђених
51 Илић, В. (2018) Савремено позориште: естетско искуство и преступничке праксе, Нови Сад: Стеријино
позорје, стр. 33.
52 Bishop, C. (2012) Artificial Hell: Participatory Arts and the Political of Specatorship, London, New York: Verso према
Илић, В. нав. дело, стр. 110–111.
53 Freire, P. (2005) Pedagogy of the Oppressed – 30th anniversary edition, New York: Continuum.
54 Dragićević Šešić, M. нав дело, стр. 145, према: Ристић, М. нав. дело, стр. 242.
55 Илић, В. (2010) „Култура спектакла и друштво потлачених”, Култура бр. 2, Београд: Завод за проучавање
културног развитка, стр. 83–84.
56 Исто, стр. 88.
57 Исто, стр. 90.
58 Исто.
59 Nicholson, H. (2005) Applied Drama: The Gift of Theatre, New York: Palgrave Macmillan, рр. 3–28; Hartley, J. S.
(2012) Applied Theatre in Action: A Journey, Stoke-on-Trent, UK: Trentham Books.
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лица.60 С обзиром на то да превазилази оквире традиционалног позоришта, примењено
позориште ближе је перформансу и њему сличним формама, насталим услед или паралелно с деконструкцијом старе театарске апаратуре.61 Оно што позоришни перформанс
осуђених лица, настао на радионицама позоришне уметности у којима она учествују током издржавања затворске казне, издваја од осталих облика примењеног позоришта јесте
управо ресторативна нит, која у потпуности прожима како његово стварање тако и његово
извођење пред публиком.

Ресторативни процес – прожимајућа нит позоришта осуђених лица
Као што је већ истакнуто, класични приступ реакцији друштва на криминалитет, у виду
кривичноправне репресије засноване на принципу ретрибуције, која подразумева наношења зла учиниоцу као одмазде за његово дело, показао се као нехуман, неефикасан и контрапродуктиван. Због тога се у свету све више прибегава примени принципа такозване ресторативне правде, која, полазећи од потреба свих страна укључених у сукоб окупља жртву,
учиниоца и представнике заједнице, како би им се помогло да заједнички, мирним путем и
дијалогом реше свој конфликт, постигну споразум о поправљању штете и отклоне негативне последице кривичног дела.62 Подразумева се да ресторативна правда није у потпуности
истиснула класични приступ реаговања државе на крвична дела. Ипак, оно што се мења
јесте инсистирање на развоју и примени ресторативних процеса паралелно с репресивним,
у виду њихове допуне, оплемењавања и хуманизовања.
Ресторативни процес афирмисан је и у међународним конвенцијама и остварује
све ширу примену кроз: посредовање између жртве и учиниоца, породичне и друштвене расправе, програме интервенције од стране жртве, кругове кажњавања, кругове миротворства, панела на којима се жртва обраћа учиниоцима, рада у корист жртве или локалне заједнице, група у оквиру друштвене заједнице за подршку жртвама или учиниоцима
кривичних дела.63 Суштину ресторативног приступа чине: комуникација и дијалог између
учиниоца кривичног дела, жртве и представника заједнице, а његово тежиште је управо на
самом процесу, док је крајњи исход заправо потиснут у други план.64
Опроштај игра важну улогу у ресторативном процесу, како на индивидуалном и/или
интерперсоналном тако и на социјалном нивоу, јер ресторативни процес прелази оквире
помирења жртве и учиниоца, инсистирајући на помирењу између учиниоца и читаве заједнице.65 Оно се остварује кроз различите облике укључивања заједнице у ресторативне
60 Thompson, J. (2003) Applied Theatre: Bewilderment and Beyond, Bern: European Academic Publishers, p. 15, 201.
61 Ilić, V. (2017) „O budućnosti pozorišta”, Humanistika vol. 1, br. 2, Beograd: Visoka škola za komunikacije, str. 40.
62 Kostić, M. (2007) „Uspostavljanje standarda za restorativnu pravdu”, Temida vol. 10, br. 1, Beograd: Viktimološko
društvo Srbije, str. 6. i Ćopić, S. i Nikolić-Ristanović, V. (2018) „Podizanje svesti osuđenih lica o restorativnoj pravdi
i žrtvama: Primer programa sprovedenog u zatvoru za žene u Srbiji”, Temida vol. 21, br. 3, Beograd: Viktimološko
društvo Srbije, str. 386.
63 Ћопић, С. (2007) „Појам и основни принципи ресторативне правде”, Темида вол. 10, бр. 1, Београд: Виктимолошко друштво Србије, стр. 27.
64 Исто, стр. 29.
65 Dzur, A. W. and Wertheimer, A. (2002) ʼForgiveness and public deliberation: The practice of restorative justiceʼ.
Criminal Justice Ethics br. 1, Abingdon, UK: Taylor & Francis, p. 3.
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програме, чиме се на симболичан начин исказује њена заинтересованост као неутралне,
треће стране која поштује потребе жртве, а преступнику пружа шансу да се реинтегрише.66
Ритуал је следећа важна компонента ресторативног процеса. Савремене теорије у микросоциологији и социологији емоција омогућавају сагледавање механизма ресторативне правде
кроз интеракцију, ритуал и солидарност.67 Ритуали имају функцију отварања и затварања
сусрета, као и одржавања друштвене интеракције.68 Током успешних ритуала остварује се
заједничко усмеравање пажње и међусобно разумевање које кулминира у виду осећања солидарности и припадања групи, а прожето је снажним позитивним емоцијама.69 Још један
битан елемент ресторативног процеса је реинтегративно срамоћење, потекло из азијских и
афричких култура, које практикују церемонијално јавно срамоћење преступника пропраћено његовим покајањем и поновним прихватањем.70 Наместо искључивања, осуде, стигматизације и сегрегације, својствених класичном кривичноправном систему, реинтегративно срамоћење практикује инклузију и подршку, чиме се јачају повезаност, солидарност
и контрола у заједници и осигурава останак преступника на правом путу.71

Ресторативни перформанс осуђених лица: пут ка социјалној рехабилитацији
У својој суштини перформанс представља „понашање у коме се анализира друштвена артифицијелност скривена иза природне дословности”.72 Перформанс треба сагледавати као
процес, чија је суштина сам чин извођења, а не циљ који се тим извођењем жели постићи, на шта указује и тумачење израза „перформативан” (енгл. performative) као „онај који
самим својим изрицањем остварује радњу коју описује.”73 Без обзира на разноликост и
хибридни карактер, уметностима перформанса заједничка је усмереност на неки интервентни учинак у друштвеној стварности кроз рад с реалним телом, стварним идентитетом,
конкретним простором и институцијом.74
Ако се размотре основне карактеристике позоришног перформанса с једне и ресторативног процеса с друге стране, може се уочити низ додирних тачака између ова два на
први поглед прилично удаљена појма. Када се у улози извођача на сцени нађу учиниоци и/
66 Dzur, A. W. and Wertheimer, A. нав. дело, стр. 7.
67 Rossner, M. and Bruce, J. (2016) ʼCommunity Participation in Restorative Justice: Rituals, Reintegration, and QuasiProfessionalizationʼ, Victims and Offenders No. 1, Abingdon, UK: Taylor & Francis, p. 96.
68 Goffman, Е. (1982) Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior, New York: Pantheon Books, pp. 5–45.
69 Collins, R. (2004) Interaction Ritual Chains, Princeton, NJ: Princeton University Press, према: Rossner, M. (2011)
Emotions and Interaction Ritual: A Micro Analysis of Restorative Justice, British Journal of Criminology, No. 1,
Oxford: Oxford University Press pp. 95–119.
70 Ćopić, S. (2015) Restorativna pravda i krivičnopravni sistem: teorija, zakonodavstvo i praksa, Beograd: Institut za
kriminološka i sociološka istraživanja, str. 52.
71 Исто, стр. 52.
72 Jovićević, A. i Vujanović, A. (2007) Uvod u studije performansa, Beograd: Fabrika knjiga, str. 8.
73 Клајн, И. и Шипка, М. (2007) Велики речник страних речи и израза, Нови Сад: Прометеј, стр. 927.
74 Илић, В. (2018) Савремено позориште: естетско искуство и преступничке праксе, Нови Сад: Стеријино
позорје, стр. 69.
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или жртве кривичних дела, док публика сама по себи већ представља оличење заједнице, позоришни перформанс осуђених лица поприма својства ресторативног и то на више нивоа.
И код перформанса и код ресторативног процеса акценат је на процесу – који је много
важнији од крајњег исхода. Окупљање заинтересованих страна на истом месту у исто време
својствено је и ресторативном процесу и позоришном перформансу, при чему су у другом
случају преступник и/или жртва на сцени, док је заједница оличена у публици. Оба процеса
су јавна и подразумевају одређену форму дијалога између учесника, било да је у питању дијалог у класичном смислу, било да је реч о дијалогу који се води између извођача и публике.
И позоришни перформанс и ресторативни процес садрже ритуалне елементе, будући да су и сами потекли из ритуала, те да ресторативна правда у одређеној мери и користи
механизам ритуалне интеракције. Симболика је код ресторативног процеса присутна онда
када није могуће надокнадити стварну штету, већ се уместо тога прибегава симболичној
сатисфакцији жртве кроз извињење/тражење опроштаја. У случају позоришног перформанса осуђених лица, то је симболично тражење опроштаја од публике, што ће зависити
од садржине и начина изведбе. Истовремено, реинтеграција преступника и жртве у заједницу, њихово међусобно помирење и помирење са заједницом симболично су садржани у
аплаузу публике на крају извођења, који значи афирмацију, прихватање извођача који јој
се клањају. Враћање дуга заједници као један од циљева ресторативног процеса огледа се у
могућности осуђених лица да кроз позоришни перформанс дарују публици, као оличењу
заједнице, нешто лепо и добро кроз уметнички израз. Оснаживање учесника иманентно
ресторативном процесу присутно је и код позоришног перформанса и то на два нивоа.
Први потиче од околности да током припремања позоришног перформанса учесници стичу одређено образовање, које их само по себи оснажује, док други потиче од емотивног
оснаживања свих учесника кроз уметнички чин.
На основу свега поменутог постаје јасно колико је позоришни перформанс осуђених
лица суштински близак ресторативном процесу. Он кроз своју садржину која је, по правилу,
везана за тематику криминалитета, затвора, маргинализације преступника, виктимизацију
итд., али и форму извођења, симболизује кључне елементе ресторативног процеса – неформалност, окупљање свих заинтересованих страна, јавност, дијалог, слободно изражавање
емоција, реинтегративно срамоћење, извињење жртви и заједници, опроштај, измирење,
враћање дуга заједници, подршку заједнице, поновно прихватање преступника и жртве итд.
Посредством те снажне симболике и снаге ритуала које су опет својствене и ресторативном процесу и позоришном перформансу, он доприноси остварењу ресторативних циљева.
Управо ресторативност издваја позоришни перформанс осуђених лица од осталих форми
примењеног позоришта. Итовремено, синергија трансформативних снага позоришне уметности и ресторативног процеса чини ресторативни позоришни перформанс изузетно делотворним и хуманим путем ка остварењу социјалне рехабилитације осуђених лица.

Позоришна представа Њена прича – студија случаја
Позоришна представа Њена прича настала је на радионицама креативног писања и позоришног извођења за осуђенице, реализованим од стране Института за перформативне
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уметности и социјални рад – ЦРИ у Казнено-поправном заводу за жене у Пожаревцу. Радионице су водиле професорка књижевности и психолошкиња, а у њима је учествовало укупно 12 осуђеница, које су већ испољиле склоност ка читању и које је међу заинтересованима
одабрала Служба за третман поменуте установе. Процес рада одвијао се у две фазе. Током
прве фазе осуђенице су учествовале у радионицама креативног писања, које су за крајњи
резултат имале потпуно оригинални сценарио за позоришну представу, да би се током друге фазе припремале за извођење те представе пред публиком.
Током прве радионице посвећене упознавању, осуђенице су имале прилику да говоре о себи, али без икакве пресије или навођења да се враћају на своју прошлост или кривично дело које су учиниле. Напротив, водитељка радионице објаснила им је да од њихових
литерарних радова жели да прави позоришну представу која ће почевши од сценарија па
до финалне изведбе пред публиком бити аутентичан уметнички израз њихових мисли и
осећања. Након охрабрујућег: Хајде да пишемо о чему хоћете, водитељка радионице им је
предлагала универзалне теме, о којима би оне могле да пишу кроз сопствену визуру, чиме
су заправо остваривале неку врсту интроспекције.
Међу општим темама као што су: слобода, правда, уметност, чињење доброг са оним
што им је дато, сврха живота, сопствена суштина, врло брзо су се искристалисале оне о
којима су осуђенице највише желеле да говоре – њихова прошлост, дело које су учиниле и
жеља да спрече друге да следе њихов пут. Наиме, свака од 12 осуђеница колико их је учествовало у радионицама је пре доласка на издржавање казне била изложена неком облику
насиља. Један део њих је осуђен управо због кривичног дела убиства својих злостављача,
док је некима од њих казна затвора изречена због привредног криминалитета. Током радионица, оне су у могућности да своја потиснута осећања управо о овим темама изразе кроз
литерарне радове, те да се на тај начин емотивно исцеле и оснаже.
Радионице би по правилу почињале изражајним читањем. Све учеснице радионице су
и раније испољавале љубав према књизи, па су махом прочитале све књиге доступне у затворској библиотеци. Осим тога, учеснице су писале своје литерарне радове на задате теме, најчешће у форми поезије, изражајно су их читале пред другим учесницама, а водитељка радионице
је настојала да те садржаје прошири, дајући им да за наредну радионицу пишу о некој од тема
која је само начета на претходној радионици. Истовремено, психолошкиња је усмеравала ток
њихових дискусија у правцу решавања проблема, пре свега у смислу налажења начина да се
утиче на друге жене које се налазе у сличним тешким ситуацијама да не учине кривично дело.
Управо то је и постало главна идеја представе – како помоћи некоме ко је на истој прекретници да остане на правом путу. Теме које су покренуте и емотивне дубине које су истражене
кроз литерарни рад осуђеница тешко је осликати кроз само неколико стихова. Ипак, чини се
да следећи фрагменти песама осуђеница могу допринети стварању слике о томе.
Уморна сам... чујеш ли... хоћу дому своме ја... плачем најдраже, моје све, моје свето и моје
ништа, ако да и моје ништа... Како рекох једном: „Руке ми кратке и не могу да дохватим
зрак Сунца са друге стране жице...”
...
Поново ће мајка своје чедо да загрли и никад више да изгуби. Да је тешим; да је мазим од олуја да је пазим и да је храбрим када падне у наручје носим и не дам да додирне земљу ногама
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босим-нежним; да те храбрим и да ти шапћем – волим те волим до неба мајчино срце од
меда;
...
Чекала сам чедо моје, њене руке, осмех мио; њене сузе радоснице – живот цео моје лепотице.
Њено лице као у иконе сјајно. У мајчино срце рођењем урезано. Њену косу пуну тајни – њене
очи и осмех бајни. Њена је срећа – небеска крила моја – осмех златни – мој лет у висине невиђене и њена душа топла као у голубице – нежне руке – паперје те птице.
...
Седим на зиду прозора на тераси свог павиљона. Пао је сумрак, светиљке се упалише.
Златножута јесен је по ко зна која у низу. Суседна зграда преко пута бетонске баријере
која ме дели од света! У тој згради видим свој остављени дом. Опет се трудим да гледам
у прозор који је исти као мој. Гледам, а он је осветљен... Ко је тај неко ко сада живи у том
простору? Ко се то наслонио на моју прошлост? Каква моћна драматургија покреће приче?
Када испари празан ход, шта остане? Слепи прозори.
Описани процес рада охрабривао је учеснице да буду оно што јесу и да то у форми
поезије слободно изразе пред другима, а заједнички креативни рад их је зближио и емотивно исцелио. Од њихових поетских остварења насталих на описан начин, од који су нека
овде представљена, сачињен је целокупан сценарио за представу.
Протагонисткиња је жена – жртва насиља у породици, растрзана између жеље да
са децом напусти супруга злостављача и неразумевања патријархалне средине, оличене у
њеном оцу и брату који такав чин сматрају срамотним и недопустивим. Током ових превирања, на сцени се поред протагонисткиње смењују анђео који јој говори да поступи исправно и напусти супруга и ђаво који је подстиче да га лиши живота. У једном тренутку, она
сања да покушава да убије свог супруга, буди се у кошмару и тада се појављује осталих 11
осуђеница које у последњем тренутку успевају да је од тога одврате. Оне јој упућују речи
утехе, наговарају је да се уместо чињења кривичног дела обрати за помоћ, грле је и храбре.
Она одлучује да то ни у стварности не учини, већ да злостављача напусти и потражи помоћ.
Порука је јасна – да „тама не може отерати таму” и да заједница игра кључну улогу у благовременом враћању на прави пут.
Њена прича изведена је два пута крајем 2018. године – пред осуђеницама из затвореног и пред онима из полуотвореног блока, наишавши на изузетно емотиван и топао пријем
– осуђенице су плакале, идентификовале су се са извођачима и саосећале с њима. Осуђеница која је играла главну улогу, у стварности је посупила управо онако како је главна
јунакиња замало учинила у сну. Зато је за њу ово извођење имало посебан емотивни значај,
јер је кроз њега на један симболичан начин исправила своју грешку из прошлости. Она је
прошла пут од жртве, преко прогонитеља до извођача када је коначно добила прилику да
кроз одлазак у другост током извођења на сцени проживи своје искуство у другачијем светлу и утиче на друге да га не понове.
И на остале осуђенице учествовање у самом процесу припремања и извођења представе деловало је ослобађајуће, помогавши им да превазиђу иницијалну трему и стид због
појављивања пред заједницом након онога што су учиниле и да се осете прихваћено и
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оснажено. У том смислу, „Њена прича” особито наглашава принцип реинтегративног постиђивања, као једног од најзначајнијих елемената ресторативног процеса, али свакако и
остале његове принципе, као што је оснаживање, праштање итд.

Закључак
Разочарање у досадашње приступе реакцији на криминалитет намеће озбиљан изазов – како се
ефикасно изборити са овим негативним социјалним, психолошким, правним и безбедносним
феноменом у тренутку када се чини да „ништа не делује”? Радикални заокрет од ретрибутивног ка ресторативном све више се афирмише као једно од решења. Међутим, ресторативни
оквир свој пуни потенцијал може остварити тек када се испуни одговарајућом садржином
као отелотворењем његових основних принципа. Примена различитих форми уметничког изражавања у склопу ресторативних програма рада с преступницима показала се као један од
успешних начина за то. Међу њима се посебно издваја позоришни перформанс осуђених лица,
чије трансформативно дејство почива на синергији исцељујућих ефеката уметничког и ресторативног процеса. У питању је особени процес рада учинилаца и/или жртава кривичних дела
на припремању и извођењу позоришне представе, који има циљ да кроз примену кључних
принципа ресторативне правде допринесе њиховој социјалној реинтеграцији.
Позоришна представа „Њена прича” представљена у овом раду пример је таквог
извођења. Додатни квалитет овог ресторативног позоришног перформанса потиче и из
начина његовог настанка – кроз радионице креативног писања. У том смислу, он у себи
сублимира приступе два вида терапије уметношћу – терапије писањем и терапије позориштем, док је истовремено у целости прожет ресторативним идејама. Управо у тој вишеслојности и истовремено деловању на неколико фронтова лежи његов велики преображајни и
реитегративни потенцијал.
Због тога се шире афирмисање овог вида уметничког и ресоцијализацијског рада
чини не само оправданим већ и неопходним у савременом друштву и то на два колосека. С
једне стране, потребно је подизати свест уметника о снази коју овај приступ може развити
на плану сузбијања криминалитета и друштвеном значају њиховог ангажовања у том смислу. Осим тога, неопходно је омогућити да се овај приступ институционализује, односно
уведе као један од уобичајених, редовних метода рада са осуђеним лицима у установама за
извршење кривичних санкција. Коначно, подршка шире заједнице, као један од кључних
фактора успешности ресторативног процеса може се стећи кроз њено интензивније и темељније упознавање са овим приступом посредством медија, друштвених мрежа и других
канала комуникације, чиме би се затворио ресторативни круг и омогућило да „њена прича”
постане „наша прича”, а њено искуство драгоцена поука за све нас.
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THEIR STORY – FROM CREATIVE WRITING OF FEMALE PRISONERS TO RESTORATIVE
THEATRE PERFORMANCE
Abstract

Traditional reaction to crime is inefficient and experts are searching for innovative methods of social
rehabilitation and reintegration of offenders. Restorative justice - an approach that respects interests of all the subjects affected by criminal offence, including victims, offenders and community
– is becoming increasingly widespread as an addition to classical, formal judicial processes and
punishments. Restorative process is efficient due to its powerful transformative mechanisms based
upon dialogue, mediation, negotiation, reconciliation, forgiveness, symbolic rituals, reintegrative
shaming, community support and control. Restorative elements emerge in various forms, including
innovative programmes of work with prisoners, focused on social rehabilitation and reintegration,
in order to prevent re-offending. Some of them implement therapeutic effects of art, as a means to
help prisoners to: overcome deprivations, express emotions, heal past trauma, (re)establish healthy
relationships, enhance empathy, strengthen self-confidence, rebuild positive identity and reintegrate
in the community. On the grounds of Boal’s “theatre of the oppressed”, various forms of socially engaged theatrical genres evolved, including applied theatre, surpassing the borders of classical theatre
and getting closer to performance. Theatre within the prison walls being one of them, we took the
example of the theatre performance “Her Story”, written and performed by prisoners from Correctional Institution for Women in Požarevac, Serbia. Completed through creative writing workshops
and played in this penal institution, it is an example of applied theatre based upon art therapy with
strong restorative effects. The points of intersection between restorative process and this theatre
performance, make it stand out among other forms of applied theatre, providing it with particularly
strong transformative effects. Following the case study of “Her Story”, the authors of this paper have
suggested further application of similar programmes and their promotion within the community, as
an effective method of crime suppression through healing powers of art in synergy with restorative
elements.
Key words: resocialisation, prison, creative writing, theatre, restorativeness
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О НЕСВАКИДАШЊОЈ ПРЕДАНОСТИ
СОЦИОЛОГИЈИ
ДРАГАН ТОДОРОВИЋ, ПРИРЕЂИВАЧ ЗБОРНИКА БИТИ СОЦИОЛОГ:
СПОМЕНИЦА ДРАГОЉУБА Б. ЂОРЂЕВИЋА, НОВИ САД: ПРОМЕТЕЈ И НИШ:
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, 2019

З

борник Бити социолог: споменица Драгољуба Б. Ђорђевића, који потписује Драган
Тодоровић, представља дело био-библиографског и историјског карактера. На
самосвојан и систематичан начин јавности су предочени „живот и дело” др Драгољуба
Б. Ђорђевића, редовног професора и шефа Катедре за друштвене науке Машинског
факултета Универзитета у Нишу, социолога религије, ромолога и кафанолога.
Садржај је разврстан у три организационе целине. Прву чини транскрипт разговора
приређивача с професором Ђорђевићем, док су у другој сабрани изворни прилози познавалаца (др Мирка Благојевића, научног саветника Института друштвених наука у Београду, др Драгана Тодоровића, ванредног професора Филозофског факултета Универзитета у
Нишу, Димитрија Буквића, мастера социологије и новинара листа „Политика”, др Срђана
Шљукића, редовног професора Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду и др
Далибора Петровића, ванредног професора Саобраћајног факултета Универзитета у Београду) социолошких дисциплина које су обележиле ауторов професионални опус: социологије религије, ромологије, кафанологије, социологије села и професионалне етике инжењера.
Трећи одељак представља исцрпна биографија с библиографијом Д. Б. Ђорђевића, коју је
урадила др Јелена Динић, доцент Машинског факултета Универзитета у Нишу.
Користећи се предностима интервјуа, распрострањеном истраживачком методом за
прикупљање података у друштвено-хуманистичким дисциплинама, састављач је аргументовано и непристрасно проговорио о научном стасавању и профилисању првог магистра
наука од оснивања Филозофског факултета у Нишу и првог од свих бивших студената тог
факултета који је на њему одбранио докторску дисертацију, евоцирајући искрен осврт на
социолошка превирања из последњих деценија 20. и с почетка 21. века. Стога се Зборник,
без претеривања, убраја у ред корисних (и ретких) доприноса прегледу историје социологије у Србији и (бившој) Југославији.
Поред најважнијих, хронолошки поређаних биографских података, читалац је у прилици да се до танчина упозна и с детаљима плодоносне четрдесетогодишње каријере једног
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од највреднијих нишких социолога, писца и приређивача преко педесет књига и зборника
и потписника око пет стотина радова у домаћој и иностраној периодици и сродним публикацијама. Издвајамо, тако, дичност рођеног Доњокомренца деценијском колегијалном
сарадњом и пријатељевањем с најугледнијим југословенским и српским социолозима или
пак разлоге оданости матичном Машинском факултету у Нишу, који му је без задршке и
широм отворио врата за бављење науком, а он му је проносио углед и ван граница техничких дисциплина. Затим, дознајемо како је настала својеврсна историја југословенске
социологије религије у књизи Узорници и пријани: скице за портрет YU социолога религије,
али и „разделнички” зборници из социологије религије, без којих се и данас тешко може
озбиљно бавити том социолошком дисциплином. Посебне странице посвећене су детаљима о професору Ђорђевићу као ромологу и утемељивачу Нишке ромолошке школе, као и
кафанологије као посебне трансдисциплине.
Други део Споменице доноси прилоге зналачки изабраних аутора који, свако из свог
угла, осветљавају разноврсни научни опус професора Ђорђевића.
Из текста Мирка Благојевића „Драгољуб Брка Ђорђевић – српски социолог религије” дознајемо о српском социологу религије препознатљивог надимка да је први „систематски, искуствено испитивао религијску ситуацију у православно моноконфесионалном
нишком региону” (стр. 45), успостављајући тако модел за бројна будућа социолошка испитивања везаности људи за религију и цркву на простору Балкана. Такође, истакнути су
његови теоријски доприноси српској социологији религије кроз самостално приређивање
великог броја тематских зборника и радова из социологије религије, али и образложена
неопходност њеног континуираног и систематичног истраживања. Наглашен је и предан
рад професора Ђорђевића на професионализацији ове социолошке дисциплине кроз оснивање струковног удружења „Југословенско удружење за научно истраживање религије” са
седиштем у Нишу и формирањем библиотеке „Религија и друштво”.
Састављач књиге сопственим увидом – под насловом „Драгољуб Б. Ђорђевић као
ромолог” – расветљава све предузете кораке нишког социолога „на интензивирању, модернизацији и продубљивању теоријских и емпиријских изучавања ромске ’религијске музикалности’” (стр. 65), те афирмацији научног, социолошког, насупрот дотадашњем преовлађујућем фолклористичком приступу. Бројем и квалитетом ромолошких монографија,
студија, зборника и чланака, предузетим истраживањима, организованим научним конференцијама, јавним предавањима и, коначно, утемељењем Нишке ромолошке школе, проф.
Ђорђевић се сврстао међу најистакнутије „гласноговорнике убоге националне групе” (стр.
67), уздижући српску ромологију у ред нових домаћих академских дисциплина.
„Драгољуб Б. Ђорђевић као теоријски (и практични) кафанолог” наслов је текста
Димитрија Буквића у којем се на јасан, прецизан и занимљив начин образлаже Ђорђевићево мајсторство особеног социолошког приповедања о кафани као „социолошкој лабораторији”, али и о кафанологији као потенцијалној интердисциплинарној и трансдисциплинарној научној дисциплини. Колико год да предочена кафанолошко-социолошка казивања
сведоче о локалним кафанама и „кафањеросима”, она заправо на микронивоу зборе о српском друштву у целини и о противречностима и проблемима кроз које оно у садашњици
пролази.
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Поставком о Драгољубу Б. Ђорђевићу као „социологу села у одустајању” Срђан
Шљукић је у истоименом чланку скицирао најважније ауторове доприносе руралној социологији, повезујући рурбани карактер предграђа из којег је потекао, с каснијим социолошким занимањем за културу и квалитет живота села, сеоску омладину и утицај руралног
обрасца понашања на понашање појединаца у градским срединама. Своје место у српској
социологији села обезбедио је и јединственом способношћу „социолошког менаџерисања”,
односно покретањем библиотеке „Пограничје” и публиковањем споменица узорницима
који су трајно обележили домаће „село невесело”.
Осврт др Далибора Петровића – „Кôд професора Ђорђевића: дешифровање професије и етике инжењера” – посвећен је пионирском раду професора Ђорђевића у областима инжењерске етике и социологије професије, посебно напорима за конституисање
професије инжењера и професионалне етике инжењера (о чему сведочи увођење Етике
инжењера као обавезног предмета у процесу образовања студената Машинског факултета
у Нишу). И више од тога: бавећи се питањима инжењерске професије, етике, технологије и
глобализације, у приређеним зборницима и публикованим радовима истрајно је промовисао неминовност социолошке интервенције у сфери рада, односно улоге социолога као преиспитивача „етичке стране инжењеријских замисли [...] и друштвених последица употребе
технологија и њиховог доприноса стварном унапређењу квалитета живота” (стр. 111).
Након ишчитавања свих прилога преовладава утисак да је проф. Драгољуб Б. Ђорђевић настојао да сваким предузетим потезом – објављеном књигом, спроведеним истраживањем, одржаним предавањем, јавним ангажманом, рецензираним рукописом или
менторством на изради магистарских теза и докторских дисертација и избора у наставничка звања – оснажи и институционализује професију социолога и улогу социологије у
систему друштвено-хуманистичких дисциплина и у структури српског друштва. Зборник
Бити социолог: Споменица Драгољуба Б. Ђорђевића нуди преглед „мерљивих индикатора”
у областима социологије религије, социологије културе, социологије села, ромологије и кафанологије којима је Драгољуб Б. Ђорђевић обележио и задужио српску социологију. Истовремено, трајно је сведочанство о успешној каријери и „животу посвећеном социологији”,
појави не тако честој међу домаћим социолозима.
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З

авидан учинак научне монографије Пут ка усправној земљи: Модерна српска поезија
и њена културна самосвест (2016) очигледно је био подстицај да њен аутор подузме
шире захваћено проучавање исхода еманципације културне самосвести у делима
различито духовно и поетички опредељених стваралаца, а с обзиром на затечену епохалну
диспозицију. Како прегледом књижевноисториографских идеја, тако и пажљивом анализом
културних ставова наших песника, критичара, историчара књижевности и научника,
значајних за конституисање национално суверене културне платформе у последња два
столећа, с посебним освртом на уметничке или дискурзивне видове њихове артикулације,
Драгану Хамовићу је у четрнаест есеја распоређених у седам поглавља пошло за руком да
изнађе преко потребни заједнички именитељ у пословично дисперзивним пројекцијама
српске културне идеологије – културно саморазумевање / културна самосвест.
У претходним студијама Хамовић је већ разрадио потпуније разумевање сложених
интеракција између модернизма и традиције, као ознакâ временски протежних духовних
процеса: у модернизму се тековине наслеђа не одбацују, упркос предоминантном уверењу,
већ се обнавља интересовање за његове дубље или потиснуте слојеве, чији се симболички
капитал присваја и преображава саобразно сензибилитету, те модусу уметничког изражавања и, штавише, постојаније утискује у телос српске културе. На трагу тог увида, већ у првом поглављу „Српска књижевност, од нулте тачке до зенита саморазумевања (и натраг)”
Хамовић пружа преглед успостављања и динамизације књижевноуметничког моделовања
властитог наслеђа и конститутивних историјских наратива од почетка 19. века као неоспориве модернистичке праксе. У поглављима „Војислав Илић или словенски профил лирског
космополитеˮ и „Словенска самосвест модерне српске поезијеˮ потом, на основу истог методолошког нацрта, он самерава у ком степену су наши угледни ствараоци раног и развијеног модернизма, од Војислава Илића до Стевана Раичковића, што одабиром тема, што
поетичким постулатима, што естетском оствареношћу, допринели успостављању и развоју
културне самосвести у словенском цивилизацијском хоризонту, сагласно или противно
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идеолошким силницама епохе. На сличној премиси о модернистичким продорима у дубине
традиције за унапређење методологије историјског сагледавања и пожељно, мада субверзивно, превредновање оцена о стваралачким дометима прошлости, аутор ове студије прониче у историјску свест Милутина Миланковића у његовој фикционалној и меморијској
прози и гради аналитички наратив о Кашаниновој превратничкој интервенцији на пољу
књижевног канона и културе памћења српских средњовековних споменика културе у доба
епистемолошког кривотворења, апстраховања и популистички тенденциозне интерпретације неких од конститутивних чињеница културне историје.
Да би се расветлио двосмеран однос између књижевности и актуалних идеолошких
и културнополитичких премиса у споразумно утврђеним периодизацијским оквирима,
премешта се методолошко тежиште с поетичких на културолошка истраживања литерарних текстова из домена поезије, мемоарске прозе, аутопоетичких записа и есеја. Овај
промишљени подухват подразумева испитивање модела и културних пракси подстакнутих књижевним текстом, односно друштвеним структурама које условљавају принципе и
исходе вредновања, како у прошлости тако и у садашњости. Резултат тога је ваљан, густи
опис културних механизама који обликују српску књижевност током последња два века,
али и које сама књижевна дела, као par excellence културни артефакти и историографски
извори, стварају током легитимне смене поетичких и духовних доминанти кроз време.
Применом те методологије Хамовић свесно укида дистанцу између проучаваоца и предмета проучавања, смештених на привидно удаљеним тачкама временске осе, односно премошћује духовни раскорак који је наметнуо преовлађујући историзам, склон кривотворењу
чињеница и релативизацији значења наслеђених културних симбола. Хамовић, дакле, жели
да посредује помним ишчитавањем литерарних текстова као изданака конкретног историјског окружења, али и као естетских облика чија структура, тематски распон и значења
генеришу и самоописују културни обзор свога и потоњег времена. Главни садржалац те
идеологије је самосвест матичне културне заједнице у духовно-повесном координантном
систему који се зове српски културни простор. Зато се удубљује у културолошки фундиране исказе уметничке књижевности, публицистике и есејистике у којима су у последња два
века – сходно идеолошким предиспозицијама или предрасудама свог историјског тренутка
– или аподиктички ауторитативно или полемички заоштрено формулисана стожерна места наше духовне вертикале.
Не само да би оправдао већ и назначио далекосежни учинак своје књижевноисторијске стратегије с ревизионистичким наумом, иако наизглед у савременој науци о књижевности маргиналне, одлучује се за метакритички сондирано испитивање критичког
поступка и предметног занимања својих савременика и духовних сродника, какви су Радивоје Микић, с једне, и Јован Делић, с друге стране, и њихово компетентно формулисање традиције посредством педантног проучавања естетских врхунаца модерне и савремене српске књижевности. Истовремено, у полемички јаче интонираним и ангажованијим
есејима „Свети Сава и почетак наших сећањаˮ и „Шта то беше културни национализамˮ,
Хамовић се с правом критички осврће на постојећи културни хабитус аутоколонизације и
однарођавања, самеравајући га са симболичком ауром узорних фигура српске прошлости,
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односно делотворним идејама о правилном усредсређењу српске културне политике о које
се, нажалост, деценијама системски оглушујемо.
Демонстрирајући несвакидашњу доследност у свом посвећеном вишегодишњем
регистровању и испитивању културних као идентитетских ознака у српском књижевном
пољу, Хамовић и монографијом Знаци распознавања спроводи јединствену културно-просветну мисију и засвођује властиту књижевну мисао.
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П
дела:1

риказ ове монографије почећемо цитатом извода из њене рецензије, аутора проф.
др Јана Мачека, будући да он истовремено упућује на специфичну „инсајдерску”
позицију њене ауторке и на целовитост – једну од главних вредности овог научног

„Уколико се монодрама Цветајеве под називом ’Повест о Соњечки’, с којом је др Вјера Мујовић успешно репрезентовала нашу отаџбину у свету освојивши највиша признања,
условно може сматрати њеним прозором у свет културне дипломатије, онда се монографија под називом ’Културна дипломатија у служби Србије’ може оценити као њено целовито
научно остварење у овој области како са теоријског тако и са емпиријског становишта”.
Др Вјера Мујовић, наша истакнута драмска уметница, глумица Народног позоришта у
Београду, годинама је, као организатор и као учесник, ангажована на институционалним и ванинституционалним пројектима из области културе, активно сарађујући с нашом дијаспором
и учествујући у бројним активностима у домену јавне дипломатије. Богатство и разноврсност
искуства у раду на пољу културе и културне дипломатије пружили су ауторки ове монографије драгоцене увиде које ретко који истраживач има на располагању. Стога и увиде њених
истраживања одликује посебна врста целовитости, органске повезаности теорије и емпирије,
како на нивоу сваке од обрађиваних тема тако и на нивоу целине предузетог истраживања.
Боравећи због свог глумачког посла у разним крајевима света, Вјера Мујовић је,
више него други, могла да посведочи кроз какве је негативне промене неправедно пролазио
углед наше земље и нашег народа током ратних година на овим просторима, а и након њих.
Стога се, како у уводу истиче, у њој јавила потреба да нека своја сазнања и искуства формулише, систематизује, уреди и уопшти, како би дошла до препорука за себе и друге – колеге, институције, своју домовину. Као продукт њене тридесетогодишње уметничке праксе и десетогодишњег читања и истраживања, настала је ова монографија, чији је основни
циљ „идентификовање релевантних параметара за дефинисање културне дипломатије и
њеног утицаја на промену имиџа Републике Србије у свету”.2 С тим циљем истраживани су

1 Овај приказ настао је у оквиру научноистраживачке делатности Института за политичке студије (пројекат
број 179009) коју финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
2 Мујовић, В. (2020) Културна дипломатија у служби Србије, Београд: Иститут за политичке студије, стр. 331.
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културни садржаји који су доминирали у међународној културној сарадњи Републике Србије од 2001. до 2015. године; индивидуални аспект културне дипломатије; улога дијаспоре
и значај културног наслеђа у културној дипломатији. Практични смисао предузетог истраживања – прибављање поузданих информација за давање конкретних предлога у изради
стратегије културе Републике Србије у домену културне дипломатије, условио је и карактер
дискурса монографије и њену структуру.
Монографију чине три целине: уводни, теоријски део, средишњи, емпиријски део и
закључак. Уводни део састоји се из следећих поглавља: Културна дипломатија и државни
ресурси за међународну културну сарадњу; Културна политика као фундамент културне
дипломатије; Идентитет и имиџ Републике Србије; Културна дипломатија и медијско
представљање. Поставка базичних појмова и њихова теоријска елаборација у овој монографији показују у којој мери је пракса била њено исходиште. Иако делу не мањка подробно теоријско пропитивање тежишних појмова, попут: културне дипломатије, међународних односа, културне политике, имиџа, културног и националног идентитета, брендирања
и сл., свака теоријска опсервација завршава неким контекстом праксе, било да је реч о
конкретним подацима или општем осврту на случај Србије. Исто се може рећи и за приказ
институционалног функционисања сектора културне дипломатије или за опис активности дијаспоре као актера и покровитеља културне дипломатије. Разматрајући културно
наслеђе Србије као ресурс културне дипломатије, Вјера Мујовић је, одмах након нужних
формалних одређења и класификација културног наслеђа, на примеру једне од најуспешнијих презентација српског културног наслеђа – међународне изложбе копија фресака
из српских манастира, под називом „Србија, земља фресака”, Галерије фресака Народног
музеја, практично појаснила у чему се састоји успешност и вишеструка национална добит
презентовања културног наслеђа Србије. У истом маниру написан је цео уводни део монографије.
Средишњи део монографије садржи три целине, а у свакој од њих реализован је по
један од три кључна задатка емпиријског истраживања. Први задатак био је анализа хронологије остваривања културних активности у међународној културној сарадњи Србије
у периоду од 2001. до 2015. године. У одабиру истраживачког узорка културних програма
користила је Извештај Министарства спољних послова о сарадњи Републике Србије са светом у области културе у периоду од 2001. до 2015. године. Анализом истраживачких података остварила је драгоцене увиде у карактер реализоване међународне културне сарадње,
у смислу веће или мање заступљености одређених земаља и дужине трајања сарадње и у
смислу трендова раста и опадања интензитета ових активности, као и издвајања најдоминантнијих врста реализованих културних програма.
У разматраном периоду, како ауторка наводи, Република Србија je реализовала
укупно 2.843 културнe активности с државама на шест континетата, при чему је највећи
број ових активности остварен са 74 државе (са Европом – 76,5%, а у знатно мањем обиму
са Азијом – 7,4% и Северном Америком – 7%, док је Испод 5% ових активности реализовано са Средњом и Јужном Америком, Африком и Аустралијом). Највећи број активности
реализован је с Француском – 198, затим Хрватском – 159, Аустријом – 156, Италијом –
122, Румунијом – 107, Грчком 105 и Руском Федерацијом – 101. Међу 19 земаља с којима је
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Република Србија остваривала сарадњу у обиму преко 50%, најдужа сарадња реализована
је с Руском Федерацијом – 15 година, затим са Грчком – 14, а након тога следи већи број
земаља са остварених 13 година сарадње – Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Македонија, СР Немачка, Словачка, Хрватска, Чешка, Јапан и Канада. Сарадња у трајању од 12
година реализована је с Француском, Пољском и Румунијом, једанаестогодишња са САД,
десетогодишња с Португалом и седмогодишња с Црном Гором. Највећи број културних
програма у иностранству остварен је 2007. године – 322 или 11,3%; затим следи 2009 – 266
или 9,4%; 2008 – 265 или 9,3%; 2015 – 256 или 9% и 2014. година – 247 или 8,7% програма.
Најмањи број активности остварен је 2001 – 39 или 1,4% и 2002. године – 101 или 3,6%.
Иако је укупан број културних активности растао и достигао максимум 2007. године, уочава се пад ових активности у периоду од 2008, односно 2009. године, па све до 2013. године,
када укупан број активности достиже свој други минимум – 104 или 3,7%.
У истраживању облика културне сарадње Републике Србије са светом у датом периоду ауторка је извршила типологизацију културних програма према адаптираном моделу
облика дифузије културе и пројеката у култури Милене Драгићевић Шешић и Бранимира
Стојковића. На основу тога, дефинисала је пет група основних облика културних програма,
а у оквиру тих група одредила је основне типове и врсте културних активности: изложбе;
сценске програме; филмске манифестације; књижевне манифестације и пригодне манифестације у иностранству. Установила је да се укупан број активности у области културе Републике Србије у иностранству повећава у односу на свих пет типова културних делатности
(укупан број културних активности Републике Србије повећао се са 2.843 на 3.078). Најзаступљенији облици међународне културне сарадње Републике Србије били су: сценски програми (29,31%), затим следе изложбе (23,26%); филмске манифестације (21,83%) и књижевне
манифестације (17,80%), а најмању заступљеност имају пригодне манифестације (7,80%).
Други задатак истраживања био је прикупљање ставова наших и страних дипломата
о утицају културне дипломатије на промeну имиџа Републике Србије, како би на узорку
њихових одговора била извршена дескриптивна анализа манифестних варијабли квалитета активности наших дипломатских представништава у међународној културној сарадњи (као независне варијабле). Зависна варијабла дефинисана је као промовисање српског
идентитета и јачање имиџа Републике Србије у свету.
Умешност ауторке у одређивању основних поставки истраживања и одабиру одговарајућих савремених метода анализе најјасније се очитује у дефинисању хипотеза које су
емпиријски увиди потврдили, зависних и независних варијабли и њихових индикатора,
односно у формулисању питања која су испитаницима постављана.
Питања постављена дипломатама су гравитирала око следећих проблема: улога културе и уметности у дипломатији; расположива буџетска средства и степен њиховог утицаја
на реализацију циљева у културној дипломатији; конкретни учинци културне дипломатије наше земље на промену имиџа Републике Србије и значај домаћих и страних медија
у том смислу; учесталост и облици сарадње наше културне дипломатије са домаћим институцијама, организацијама и релевантим министарствима, као и са српском дијаспором;
размена искустава са страним колегама и њихове препоруке везане за конкретне напоре у
циљу промене имиџа државе; перцепција страних дипломата о променама имиџа Србије и
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њихова сарадња са истакнутим српским уметницима; начини и инстанце селекције културних програма; врста програмских садржаја која је најбоље промовисала српски идентитет.
Трећи задатак истраживања обухватао је дескриптивну анализу процена наших
истакнутих уметника везаних за допринос културних програма промовисању српског
идентитета у иностранству и побољшање имиџа Републике Србије. Испитивање је обављено на пригодном узорку од 100 истакнутих уметника различитог профила, на два начина:
постављањем питања и утврђивањем степена исказане сагласности с понуђеним тврдњама,
на основу статистичких параметара фреквенције и процента. Тврдње које су потврђене високим степеном сагласности у одговорима испитаника чине важан део садржаја закључака
које је ауторка извела у завршном делу монографије.
Из тематских скупина питања упућених уметницима, поред оних већ наведених у контексту испитивања дипломата, и везаних за финансирање, медијску пропраћеност, сарадњу
са страним дипломатијама, институцијама и дијаспором, као посебно важан издвајамо сегмент питања који се односи на избор културних програма с којима су наши уметници гостовали у иностранству. То су питања везана за вредновање постојеће праксе избора програма,
питање о намени програма с којима се гостовало у иностранству и степену њихове пријемчивости за страну публику; питање о томе да ли се при избору програма узимају у обзир специфичности земље пријема; о публици која преферира културне програме; о врсти дела које
су наши уметници изводили у иностранству, као и питање личног вредновања доприноса
појединих врста културних програма побољшању имиџа Републике Србије у свету. Понуђене
тврдње односиле су се на значај појединих чинилаца културне дипломатије Републике Србије
за њен имиџ у свету – важност дефинисања оквира и садржаја међународне културне сарадње; значај стручног кадра дипломатког представништва задуженог за културну дипломатију.
Понуђене тврдње односиле су се и на вредновање адекватности ангажовања наших истакнутих уметника у културној дипломатији; на неопходност умрежавања и партнерства као стратегија у српској културној дипломатији и на агилност медијске промоције културе Републике
Србије у иностранству као фактора повећања изгледа да се њен имиџ у свету побољша.
На основу резултата истраживања, ауторка је извела следеће закључке: „1) што се
придаје већи значај персоналном аспекту у културној дипломатији, то су веће могућности
за промену негативне слике Србије у свету; 2) што се придаје већи значај кадровској политици у културној дипломатији, то ће и међународна културна сарадња бити продуктивнија;
3) што је веће учешће истакнутих уметника у културној дипломатији, то су и интеркултурни дијалог и умрежавање на европском и глобалном нивоу већи; 4) што су јасније стратегије културне политике и културне дипломатије, то ће се медијска слика Србије у иностранству брже мењати; 5) што се боље презентује културно наслеђе Републике Србије, то
ће и слика о Републици Србији бити позитивнија; 6) што се више буде улагало у превођење
капиталних дела српске литературе, то ће и особеност српског идентитета бити препознатљивија; 7) што је боља медијска кампања културе Републике Србије у иностранству, то ће
и ефекат побољшања имиџа бити већи”. Општи закључак гласи: „што се већи значај придаје
културној дипломатији, то ће и имиџ Србије у свету бити бољи”.3
3 Мујовић, В. (2020) Културна дипломатија у служби Србије, Београд, Иститут за политичке студије,
стр. 336.
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Закључни део монографије доноси и конкретне препоруке ауторке за развој културне дипломатије Србије, усмерене на побољшање имиџа наше земље у свету. Држава, преко
својих институција, мора организационо, финансијски и стратешки помоћи развој културне дипломатије, јер је креирање културног идентитета и формулисање особених и иновативних стратегија његове репрезентације у савременим глобалним условима примарна
потреба Србије. Медији, а нарочито они у статусу јавног сервиса, морају систематски и с
јасним критеријумима деловати у смеру промоције културе, а треба радити на проширењу
међународног присуства српских медија, као и на што успешнијој сарадњи са иностраним
медијима. Изузетно важни су модели репрезентације у сфери нових медија, па је препорука креирање централне вишејезичне интернет презентације српске културе од стране
јавног сервиса, а под надлежношћу републичке владе. Имајући у виду прошлу и савремену
релевентаност лектората на страним универзитетима у сфери културног деловања, односно промоције српског језика, један од приоритета, по ауторкином мишљењу, свакако је и
дефинисање прописа и именовање надлежне институције за ову делатност, ради налажења
системских дугорочних решења за формирање мреже наших лектората, одабира најадекватнијих кадрова и начина финансирања. Културни туризам треба развијати у партнерству између туристичких организација и културних институција, и то према утврђеној
платформи приоритета – прво треба брендирати Београд и Нови Сад, а потом остатак Србије. Културну баштину Србије треба представити на међународној сцени диверзификованим облицима уметничких пракси, уз ефективну употребу нових медија. Брига о културној
баштини на територији Србије треба да подразумева: очување, презентацију и промоцију
оног дела наслеђа које припада византијској, романској култури и још старијим културама;
очување, презентацију и промоцију српског културног наслеђа, нарочито наше баштине на
Косову и Метохији, и очување и представљање српског наслеђа у иностранству – првенствено меморијала и војничких гробља.
С обзиром на то да велики српски уметници својим деловањем могу значајно да допринесу стварању позитивног имиџа Србије у иностранству, ауторка сматра да треба радити на осмишљавању системске подршке изразитим појединцима из сфере уметности и
културе, као и на представљању знаменитих личности српске културе и науке, попут Тесле,
Миланковића, Пупина, Андрића, Црњанског, Кустурице. Потребно је представљати уметничка дела и програме највишег квалитета, улагати у високу уметност, у капитална дела и
пројекте, у превођење дела и програма, а истовремено подржавати и форме које поседују
истински уметнички квалитет. Потребно је формулисати и имплементирати јасне и прецизне критеријуме вредновања, инсистирајући на култури квалитета. На основу анализе
досадашње културне политике, праксе и теоријских извора, ауторка закључује да је неопходно оформити национално координационо тело при Министарству спољних послова, а
у оквиру сектора јавне дипломатије, које би се бавило културном дипломатијом. Координационо тело требало би да има координаторе из сфере спољних послова, културе, медија,
дијаспоре, образовања, науке и преводилачког сектора. Ово тело било би задужено за координацију делатности културе и уметности у иностранству; оно би селектовало, усмеравало
и дистрибуирало програме дипломатско-конзуларним представништвима, удружењима
дијаспоре, културним, уметничким, научним и образовним институцијама; иницирало би
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нове пројекте намењене искључиво страној публици и руководило њима; сарађивало би са
институцијама државе и културе; организовало би базу података уметника и инстутиција у
матици и у иностранству; радило би на јачању сарадње са страним амбасадама у Београду и
културним центрима и успостављало контакте са страним агенцијама, промовишући наше
културне институције и уметнике. У сарадњи са дипломатама на терену, ово тело требало
би да дефинише специфичности појединих земаља и њима намењених програма и организује обележавање одређених јубилеја с предметним државама.
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