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УМРЕЖЕНА АВАНГАРДА: 
СРПСКИ, ФРАНЦУСКИ И  

ШПАНСКИ НАДРЕАЛИСТИ
Сажетак: Ал ма нах Не мо гу ће – L’im pos si ble, об ја вљен дво је зич но 
на срп ском и фран цу ском је зи ку у Бе о гра ду 1930. го ди не, био је 
кључ ни мул ти ме ди јал ни и ко лек тив ни рад срп ског над ре а ли зма, 
ко ји је по ме рио гра ни це ле пе умет но сти и ли те ра ту ре. Тај мо дел 
дво је зич ког и мул ти кул ту рал но кон ци пи ра ног ал ма на ха на ста
вљен је и у ча со пи су “Над ре а ли зам да нас и ов де” (19311932), па 
се мо же по сма тра ти као крун ски до каз успе шне са рад ње и чвр
сте умре же но сти раз ли чи тих, а иде о ло шки бли ских, аван гард них 
гру па. Срп ски, фран цу ски и шпан ски над ре а ли сти су, об ли ку ју ћи 
ал ма нах и ча со пис, би ли нај у спе шни ји у раз ме ни ин фор ма ци ја и у 
ме ђу соб ној ко му ни ка ци ји ко ја се од ви ја ла на раз ли чи те на чи не, у 
ра зним сфе ра ма и на ра зно род ним ме диј ским је зи ци ма.

Кључнеречи: над ре а ли зам, срп ски над ре а ли зам, умет нич ка аван
гар да, Мар ко Ри стић, Ан дре Бре тон, Сал ва дор Да ли

Српсканадреалистичка групаделовала је синхронизовано
са француском надреалистичком централом читаву једну
деценију од 1922. до 1932. године, чинећипоред чешкеи
белгијскегрупеважнуиницијалнутачкунаглобалнојмапи
надреализма.1Одмах на почетку треба нагласити да је до

1 РадјенастаоуоквирупројектаСрпска уметност 20. века: национално 
и Европа,МинистарствапросветеинаукеРепубликеСрбијебр.177013.
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личногсусретаизмеђудвојицевођанадреалистичкихгру
па,Марка Ристића иАндре Бретона, дошло већ 1926. го
динеуПаризу,дакленасамомпочеткуинтернационалних
надреалистичких амбиција.2 Директном упознавању дво
јицепросторноудаљенихуметникаинадреалистичкихли
дерапретходилајепрепискаиразменапубликација.

У годинама после Првог светског рата, штампа је била
масовни медиј посредовања, а пошта глобална мрежа ко
муникације, којом су свакодневно стизалаписмаипакети
сакњигаманалинијиБеоградПариз,иобрнуто.Тапракса
интерперсоналногинформисањаможеседонеклепоредити
са актуелнимискуствоминтренет комуникације, јер су се
контактиостварениувиртуелномсвету,даклепосредством
технологијеимедија,мањевишебезпроблеманаставилиу
реалности.Каоштопослеинтернетпрепискечестодолази
донепосредногупознавања,такојеипослевишегодишњег
дописивања између двојице надреалиста уследило не са
моличноупознавањеРистићаиБретона,већиповезивање
авангарднихуметничкихгрупакојесунезависноделовалеу
удаљенимделовимасвета.

До упознавања са Бретоном дошло је зато што је млади
брачнипарРистићодабраоПаризкаоместосвогсвадбеног
путовања,алиикаоместоистраживањаактуелнихнадреа
листичкихактивности1926.године.Ристићјетадаурадио
изузетноузбудљивусеријуколажаLa vie mo bi le,акаоспе
цијалниso u ve nirпарједонеоизПаризасликуМаксаЕрнста
Со ва (Птицаукавезу),која седанасчувауМузејусавре
менеуметностиуБеограду,ЛегатШевеиМаркаРистића.3

МаркоРистићкаже,усвојимуспоменама,дајеимеАндре
Бретонпрвипутпрочитаосашеснаестгодина“уженевском
часописуL’Éven tal,гдејеБретонобјавио,убројуод15.ок
тобра1918.годинесвојесејGuillaumeApolliner(ГијомАпо
линер), а у броју од 15. фебруара 1919, своју мање–више
малармеовскупесму“Décembre’’4.Тоиме,којеће зањега
имати,посопственомпризнању,„годинамаигодинама,маг
нетскипривлачнумоћ“,билојепознатоидругимсрпским
песницима:РасткуПетровићу,браћиДединац,ДушануМа
тићу, Душану Тимотијевићу,Мони де Булију, Александру

2 BydžovskáL.,AgainsttheCurrent.TheStoryoftheSurrealistGroupof
Czechoslovakia,http://www.surrealismcentre.ac.uk/papersofsurrealism/
journal3/acrobat_files/lenka.pdf;http://www.surrealismplays.com/Belgian
surrealists.html

3 ТодићМ.,Немогуће, уметност надреализма,Београд2002,стр.16,237.
4 РистићМ.,ПослесмртиМиланаДединцаиАндреБретона,Сведок или 

саучесник,Београд1979,стр.245.
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Вучуитд.НекиодњихсубилиуреднициПутева,пасуод
1922.годиненастраницаматогчасописаобјављиваликако
преводеБретоновихпесама такои књижевна дела других
сарадникапарискеLittéra tu re.ПриватнабиблиотекаМарка
РистићаданассечувауСрпскојАкадемијинаукаиумет
ностиуБеоградукаолегатоднеколикохиљаданаслова,и
недвосмислено потврђује да је њен власник био редован
претплатникнесамоLittéra tu reодпрвогброја (1919),већ
имногихдругихфранцускихревија:Les fe u il les li bres,Les 
mar ges,Clartéитд.5

Генерацијамладихсрпскихпесника,којајеступиланасце
нуупрвојдеценијипослеПрвогсветскограта,далајепечат
идеологијисрпскогнадреализма,ањиховоинтересовањеза
песничкеекспериментебило је,пресвега, заинтересовано
за авангарднаистраживањауфранцускојкњижевности.У
томсмислу јеи„новасерија“београдскихПу те вапотра
жиласвојузорупарискојкњижевнојревијиLittéra tu re.6Та
нова концепција београдског песничког листа омогућила
је ДушануМатићу да објави текстове посвећене Фројдо
вој психоанализи и значају сна уПу те ви ма 1923. године,
штотребапосебнонагласитијеронихронолошкипретходе
првомБретоновомнадреалистичкомманифесту.Годинаоб
јављивањапрвогманифестанадреализма,1924,поклопила
се саизласкомпоследњихбројеваПу те ва, који су својим
садржајемпотврдилидајенадреалистичкаидеологијазадо
билапредностууређивачкојконцепцијилистаипотиснула
свеосталемодернистичкеиавангарднепесничкепозиције.7
Када јемного касније размишљаоо тимранимрадовима,
ДушанМатићјеуписмуАленуЖуфроа(AlainJouffroy)на
гласиоданежелидапишеисторију,алидатребаузетиу
обзирдасусвисрпскинадреалисти„нештовећзналипре
Париза“,мадасу„уПаризумногоинаучили“.8

Заправо часописПу те ви треба узети као репер или вели
кипочетакдугогодишњекреативнесарадњеиумрежавања
српских ифранцуских надреалиста.Марко Ристић је, као

5 РистићМ.,ПослесмртиМиланаДединцаиАндреБретона, стр.244,
(RisticM.,Lanuitdutournesol,AndréBreton1896–1966etlemouvement
surréaliste,La nouvelle Revue Française,no.172,Paris1967,700)

6 Бахун Радуновић С.,When theMargin Cries: Surrealism inYugoslavia,
RiLUnEbr.3,2005,стр.3752.http://www.rilune.org/mono3/6_Radunovic.
pdf

7 ТешићГ.,Српска књижевна авангарда 19021934, Београд 2009, стр.
403410.

8 МатићД.,АндреБретонискоса,Београд1978, стр. 29;МатићД.,Un
chefd’orchestre,AndréBreton1896–1966etlemouvementsurréaliste,La 
nouvelle Revue Française,бр.172,Париз1967,стр.676–685.
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чланредакцијеПу те ва,тадауспоставиоиличнупреписку
саАндреБретоном:послаомујесвојпреводпоменутихесе
ја објављених уПу те ви ма, наштаму је Бретон узвратио
текобјављеномкњигомCla ir de Ter re (1923).9Препискаиз
међудвојицеауторитативнихнадреалистичкихлидерајеу
прекидима трајала више деценија, све до хладнога рата и
РистићевогдоласканачелопарискеамбасадеФНРЈугосла
вије,ауњојјеосимпријатељскихтоновабилодостатрау
матичнихоптужбииозбиљнихнеспоразума.

Почетком 20их година 20. века, на темељу повезивања и
разменеинформацијаизмеђуМаркаРистићаиАндреБре
тона,успостављенајеаутономнамрежа,тачнијеједанотво
рен комуникативни канал за размену идеја и уметничких
остварењаизмеђуудаљенихиндивидуа,различитихкулту
раијезика,алиипросторнодалекихземаља.АкосуРистић
иБретонбилипредајници,ондасу,полазећиодтогјезгра,
свиосталичлановикакосрпскетакоифранцускенадреали
стичкегрупенадоградилииразграналимрежумеђусобних
појединачних односа, каоВучо и Тирион (Thirion), Бор и
Далиитд.Надреалистичкамрежауметникаможесе,уиз
весномсмислу,посматратиикаојезгроилинајавабудућих
глобалних уметничких умрежавања и тематских блогова.
НадреалистичкаглобалнамрежапростираласеодЈапанадо
МексикаиАмерике,аималајецентралууПаризуначелуса
Бретоном.Доумрежавањаједошлослободноисамоиници
јативно.Надреалистиинадреалистичкегрупесуделовали
унутармрежекаофункционалнаиорганизованаструктура,
независна одпостојећихдруштвенихинституција културе
на различитим меридијанима. Сложена мултикултурална
организацијанадреалистичке глобалнемрежеокупљала је
креативне појединце и самодириговане пројекте, какви су
билинадреалистичкаизложбауБеограду(1932),Интерна
ционална надреалистичка изложба у Лондону (1936) или
славнањујоршкаизложбанадреализма(1942),дапоменемо
самонеке.10Независнаиницијативаиаутономнаорганиза
цијаиздвојенесуузапажањимаМануелаКастелса, једног
од најзначајнијих теоретичара умреженог друштва (net
worksociety),каонекеодкључниходликаактуелнихпракси
интернетумрежавања.11

9 БахунРадуновићС.,WhentheMarginCries:SurrealisminYugoslavia,стр.
41.

10VickJ.,ANewLook:MarcelDuchamp,histwine,andthe1942FirstPapers
of Surrealism Exhibition, http://www.toutfait.com/online_journal_details.
php?postid=47245

11Castells M. and Cardoso G., The Network Society: From Knowledge to 
Policy,Washington2005,pp.12.
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Акознамоизактуелногискустваколикојеумрежавањева
жнозадистрибуцијуинформација,ондаселакоможераз
уметизаштонијебиловеликогизненађењауБеоградука
дајеобјављенпрвиманифестнадреализмауПаризу1924.
године.НесамоБретоновиесејиипоезијавећипоменути
часописиLittéra tu reиClarté(19211926)билисунасписку
обавезнелектирезамладугенерацијуавангарднихсрпских
песника,амеђуњимасубилиионикојисусвојешколовање
угодинамаратапровелиуфранцускимшколама.Свионису
већ тада имали информације о експерименталној поезији,
врло добро су познавали и са одушевљењем читалиАпо
линера,Елијара(Eluard),Ревердија(Reverdy),Цару(Tzara),
Кревела (Cravel), Рембоа (Rimbaud),Константа (Constant),
Гурмона (Gourmont) и многе друге француске ауторе.12 У
прилоговојтезиидеи„Пример“аутоматскогтекстаМар
каРистића,којијеобјављенубеоградскимСведочанствима
1924.године,каоранинадреалистичкиекспериментусрп
скојкњижевностикојисесавршенопреклопиосагодином
изласканадреалистичкогманифестауПаризу.13

„БилојетодобаВајмарскерепублике...Ононеколикоаме
ричкихдолараштонамихјеотацредовнослаоизБеограда
у препорученимписмима, претварали су се у стотине хи
љада,умилионенемачкихмарака.Мени јебилопетнаест
година.Интересовалесумејединокњигеимузеји...Теисте
1919.годинеуБерлину,улазиосамусвекњижареинеогра
ниченокуповаосвештомисечинилозначајно.Пукимслу
чајемсамнаишаоиначасописLittéra tu re,наразнедадаи
стичкелеткеинаједнуЕлијаровузбирку,илустровануМакс
Ернстовиммонтажама,садатакославним,подназивомLes 
Mal he urs des im mor tels.Увекистинерадипомињемдамеје
контактстомЕлијаровомкњигомтоликоодушевиодами
сеуглависвекомешало:осећаосамсекаодамијеповерен
кључједногновог,неисцрпног,тајанственогсвемира“,каже
МонидеБулиупостхумнообјављенојкњизиЗлат не бу бе.14

Мони де Були је, инспирисан наведеним авангарднимпу
бликацијама,убрзокренуоувластитаистраживањанових
визуелно/текстуалнихформи.ОнјеуалманахуЦр но на бе ло
уБеограду1923.године,осимсвојих,објавиоирадовеДу
шанаМатића,БошкаТокина,РадаДраинцаимногихдру
гихпредставникасрпскеавангарде.„Једногадана,боемски
стоу‘Москви’претвориосеунадреалистичкистоукафани

12РистићМ.,12 Ц,Сарајево1989,стр.221–296.
13РистићМ.,Примермедијумскогписања,Сведочанствабр.3,Београд

1924.
14ДеБулиМ.,Златне бубе, Београд1968,стр.120121.
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‘Cyrano’уПаризу“,кажеМонидеБулиповодомсвогдола
скауПариз1925.године.15Булијепредставиофранцуским
надреалистимабеоградске авангардне часописе, свакакои
свој алманахЦр но на бе ло, где јебиоцитиран једанрани
Бретоновнадреалистичкипоклич:„Оставитесве.Оставите
дадаизам.Оставитесвојужену.Оставитесвојуљубавницу.
Оставите своје надеи своје бојазни.Посејте своју децу у
шумскојзабити.Оставитеврапцауруцизбогголубанакро
ву.Оставите,акоустреба,удобанживот,оноштовамсепру
жакаонекобудућеблагостање.Кренитенацесте“.

ПриликомпрвогпарискогсусретаБулиБретон,посебноје
издвојенБулијев„романуцртежима“поднасловом„Вам
пир“, објављен у београдском часопису Сведочанства бр.
6, 1925. године. Тако се „Вампир“ појавио два пута у ис
тој години, алинадваразличитаместа:најпреубеоград
скимСве до чан стви ма,азатимупарискојНад ре а ли стич кој 
ре во лу ци ји (La Révolution surréaliste), тада најзначајнијем
гласилуфранцускихнадреалиста.16Накрајуте1925.годи
неМонидеБулииДушанМатић су,проширујућимрежу
надреалистичкихактивиста,билиимеђупотписницимаде
кларацијеLa révo lu tion d’abord et to u jo urs(Револуцијасада
иувек).17Натемељуидеологијенадреализмаињенихакти
вистичкихпраксипостављенајеплатформамултимедијал
нихимултикултуралнихумрежавања,гдесууметницикао
ЛуисБуњуел,СалвадорДали,ТароОкамото,ФридаКало,
ОктавиоПаз,ДијегоРивера,МанРеј,МарселДишан,Рене
Магрит,Тојен(MarieČermínováToyen),ДушанМатић,Мар
коРистићимногидругичиниличврстекарикеглобалнопо
стављенемрежеавангарднихистомишљеника.

Без ме ре

Када се, после многих одлагања, коначно појавила поема
Јав на пти цаМиланаДединца1926.годинеизазвалајеве
лики потрес у српској авангардној заједници. Припадала
је ретким врстама и била јештампана у тиражу од свега
двестапримерака,доксуПутевииСведочанстваималии
дохиљадукопија.18Пошто јеразменапубликацијаизмеђу
францускеисрпскегрупенадреалистатадавећбилаврло

15Исто,стр.127133.
16DeBoullyM.,Textes surréalistes,La révolution surréaliste бр. 5,Парис

1925, стр.5.ПоповраткууБеоградБули јеподнасловомВечност, а
под уредништвом песника Ристе Ратковића, почео да објављује први
надреалистичкилист,заправолетак,којијеизлазиоодјануарадојуна
1926.годинеуБеограду.

17Larévolutiond’abordettoujours,Clartéбр.77,Париз1925,стр.5–6.
18ТодићМ.,нав.дело,стр.21.
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интензивна, Дединац је одмах почетком 1927. године по
слаонеколикопримеракаЈав не пти це„заЕлијара,Бретона
иАрагона“,алиизаМаркаРистића,којијетадајошувек
биоуПаризу.19

Свештосетихгодинадешавалоунадреалистичкојзаједни
цибрзосеразмењивалопоштанскимлинијамаодмаргине
кацентруиназад.„Једневечерипред‘Рускимцарем’,по
четкомлета 1928. (рекао сам, немајућиникаквихиндици
ја)даћеНађабитиилустрованафотографијама,дабихсе
сутрадан ујутру, када сам је изненада добио, уверио да је
заистаилустрованафотографијама“, записао јеМаркоРи
стић.20Без ме ре,својпрвироманилинекуврступоетског
манифеста,МаркоРистић јеобјавио, такође1928. године.
Алинијесамоистагодинаобјављивањакопчакојаповезује
НађуиБез ме ре,нисутонидваинвентивнанадреалистич
катекста,нитисутосамодвојицалидеранадреалистичких
група,битнојесвето,алиупрвиплантребаистаћидверав
ноправнетеоријскеиавангарднепозиције.Идеологијанад
реализма,усвимсвојимваријантамакојимасујебојилело
калнекултурнесрединеодЈапанадоМексика,потврђуједа
слободнипротокидеја,информацијакаоинепосреднако
муникацијапроизводекреативнукласуинеконвенционал
неживотнестилове,штопотврђујеипримерплодотворне
размененалинијиБретон/РистићиПариз/Београдупрвим
годинаманадреализма.

АлманахНе мо гу ће – L’Im pos si ble, објављендвојезичнона
српскомифранцускомјезикууБеограду1930.године,био
јекључнимултимедијалнииколективнирадсрпскогнадре
ализма,којијепомериограницелепеуметностиилитера
туре.Тајдвојезичкиимултикултуралноконципираналма
нахможебитиикрунскидоказуспешнесарадњеичврсте
умреженостидверазличитеаидеолошкиблискеавангардне
групе. Српски и француски надреалисти су поводом овог
алманахабилинајуспешнијиуразмениинформацијаиуме
ђусобнојкомуникацијикојасеодвијаланаразличитеначи
не,уразнимсферамаинаразнородниммедијскимјезици
ма.Користилисутекст,слику,графичкидизајн,писма,раз
гледнице,међусобнепосетеинепосреднеразговоретоком
1929.и1930.године,асвесациљемда,обликујућиалманах
Немо гу ће – L’Im pos si ble,оствареиприснеинтерперсонал
неконтакте.21Тајуспешноиретковођенуметничкидијалог

19Писмо Милана Дединца Марку Ристићу из Београда у Париз 15.
фебруара 1927. године, Заоставштина Марка Ристића, Архив САНУ,
Београд,14882,кут.II.

20ТодићМ.,нав.дело,стр.55.
21ТодићМ.,нав.дело,стр.2731.
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измеђуСрбаиФранцузаимао јекаорезултат једанизузе
танинтердисциплинарниимултијезичкиалманахНемо гуће 
– L’Impossiblе.АлманахНе мо гу ће – L’Impossiblе нијесамо
ремекделосрпскогнадреализма,његовоместо јеусамом
врхуинтернационалненадреалистичкеавангарднепродук
цијемадапотичесаевропскемаргине.

Моделмултикултуралностиимултимедијалностиважиоје
каокредоууметничкомделовањусвихчлановасрпскенад
реалистичкегрупеипрепојавеалманаха,анастраницама
алманахасусе,захваљујућитомплуралистичкомприступу,
нашлирамеузраместиховиДушанаМатићаиАндреБре
тона,РенеШара(Char)иОскараДавича,АлександраВуча
иПолаЕлијара,каоиАрагоновииРистићевипрограмски
текстови,алиифотографије,фотоколажииca da vre ex qu
isВанаБора,НиколеВучаиАндреТириона.Даби један
независанпројекаткакавјеобјављивањеалманаха,којисе
појављујемимозваничнихинституцијакултуре,биоуспе
шантребало једо„касноуноћ“писатиписма,преводити
текстовеиобликоватизахтевнуанкету„Чељустдијалекти
ке“.Упоменутојузбудљивојанкетиучестовалису,пресвих,
тринаест потписника манифеста српског надреализма, за
тиммногифранцускипесници,аондасудошлипригодни
песничкицитати,цртежи,фотографије,фотомонтаже,чак
иједансценариозафилм,којисуобликовалисложенуви
зуелнотекстуалну и надреалистичку конструкцију, назва
нуНе мо гу ћеL’Impossiblе, којасепојавилаупетак,13.јуна
1930.године.22

ЧасописНад ре а ли зам да нас и ов де,који јеизлазиоуБео
градуод1931.до1932.године,биојеследећивеликинад
реалистичкипројекатнакомесусамоиницијативносарађи
вали српски,шпанскиифранцускинадреалисти.Мада су
објављенасамотриброја,часописјепружиопросторзараз
личите надреалистичке радове, нудећимогућност критич
ког дијалога и сучељавањамултикултуралних ставова.Не
треба заборавитида јечасописНадреализамданасиовде
(НДИО)наставиосаобјављивањемрадоваБретона,Креве
ла,Елијара,Переа,Ернстаидругих,алијеоствариоивр
лоособенусарадњусашпанскимуметницима:Салвадором
ДалијемиХуаномМироом.Тујепресвегаважноуказатина
непосреднеконтактеиузбудљивупрепискувођенуизмеђу
ВанаЖивадиновићаБораиСалвадораДалија.Онајечак,у
једнoмтренутку,дрскопрекршилаконвенцијеприватности

22РистићМ.,Оконадреализма,Т.I,Београд2003,стр.7081;Уимпресуму
алмахастојидајештампањезавршено31.маја1930.годинеуГрафичком
УметничкомЗаводу“Планета”уБеограду.
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иизашлаујавност,такоштојеБоровописмоДалијуобја
вљенонастраницамачасописаLe su rréali sme au ser vi ce de 
la révo lu tion1933.године.23

УтомсмислуиАн ке ту о же љи,требанарочитоакцентова
тиизтрећегипоследњегбројачасописаНад ре а ли зам да нас 
и ов де.Анкетаједозволиладасеотвореноијавносаопште
субверзивнинадреалистичкипоглединесамооуметности
већиочовековимемотивнимпотребамауновој техноло
шкојери.24Наравно,одговорСалвадораДалијаупоменутој
Ан ке ти о же љи изазвао јенајвећишокиизненађење, ау
њемусе,поредосталог,каже:„Ниједнажељанијегрешна,
јединајепогрешкауњиховомпотискивању.Свесумојеже
ље,даупотребимтекућутерминологију,прљаве,гадне,од
вратне,итд...Вољипридајемвеликуважност,терајућињен
механизам чак до ‘паранојачког делиријума’ стављеног у
службуостваривањажеља.Немамтакозваних‘узвишених’
жеља.Онекојесматрамнајплеменитијимјесуонекојесма
трамнајчовечанскијим,тојестнајперверзнијим“25.

Ен тро пи ја мре же

МаркоРистићјегодинамауредноводиодневникиуњему
је савесно регистровао своје и туђемногобројне контакте
унутарширокеивишеструкенадреалистичкекомуникатив
немреже.У дневнику се, поред обиља драгоцених чиње
ница, налази и сасвиммодерно поређење информација са
храном:„...ЧекамLa Révo lu tion su rréali steбр.12,јерћебити
опетхрана,путоказиимати120страна!“26Ристићје,такође
педантно,записиваоудневниксвојеитуђепоштанскеак
тивности.„Бретонпослао1.априла1932.његовиЕлијаров
одговорнаанкетуожељи“,„Бретонмишаљетрактат(пе
тицију)L’Af fa i re Ara gon“,„ПослаоКочинеколикопримера
каНДИО2,дапошаљепоАрагоновимадресама“,„Добио
писмоодБретона“итд.,стоји,поредосталог,уРистићевом
дневникуодфебруарадоаприла1932.године.27

УтокуобликовањаалманахаНе мо гу ће – L’Impossiblеича
сописаНад ре а ли зам да нас и ов деодвијаласесталнаразме
наинформацијаиживапреписканесамоизмеђусрпских,
францускихишпанскихнадреалиста, већиизмеђу самих

23VaneBor,CorrespondanceàSalvadorDali,Београд,31décembre1932,Le 
surréalisme au service de la révolution,бр.6,Париз1933,46;АлексићB.,
Dali: Inédits de Belgrade (1932),Париз1987.

24Надреализам данас и овдебр.3,Београд1932,стр.2637.
25Исто,стр.31.
26РистићМ.,Око надреализма,Т.I,Београд2003,стр.69.
27РистићМ.,Око надреализма,Т.II,стр.115,121.
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припадникабеоградскенадреалистичкегрупе.Такоуписму
АлександраВуча, једном одмногобројних писама која су
свакодневностизаланаадресуМаркаРистића,стојипочет
комфебруара1932.године:„АфераАрагонбићепотписана
данас...ШаљемвампрвилистсапотписимазаАрагона...“28
ОндамууаприлуистегодинеЕлијаршаљепримераксвог
леткапамфлетапротивАрагона.29

Плоднуипријатељскуразменусагрупомфранцускихаван
гарднихуметникасрпскинадреалистисуупадљивонагла
сили и на корицама часописа Над ре а ли зам да нас и ов де 
следећим речима: „Прилозифранцуских надреалиста који
сеовдеобјављујубилонафранцуском језикубилоупре
водудосаданисунигдеобјављениипослатисуурукопису
специјалнозаовајбројчасописаНад ре а ли зам да нас и ов
де.Истотакосуиилустрације (Дали,Ернст,Тангy,Ђако
мети)израђенепооригиналнимфотографијамапослатимза
овајброј,анепорепродукцијама.Онесе,такође,овдеоб
јављујупрвипутизузевGuillameTella(Дали),којијеових
дана(децембра1931)објављенучетвртомбројучасописа
Le surréali sme au ser vi ce de la révo lu tion“30.

Читавсистемпоштенадреалистису„ставилиуслужбуин
тернационализацијепокрета“31.Осимписамаиразгледни
ца,скоросвакодневносумеђусобноразмењивалителегра
ме,пошиљкеипакетекојисустизалинакућнеадресе:оне
расејанеширомЕвропе,алиионепоразличитимквартови
маистогграда.Таинтернамрежа,успостављенаналинији
францускошпанскосрпскесарадње,функционалнопресе
љавасрпскенадреалистесагеографскеикултурнемаргине
уједнумногоширукомуникативнумрежукојимтекукреа
тивнеинформације,асвеонезаједно,билодадолазеизцен
траилисамаргине,равноправноучествујуупрофилисању
глобалнихконтуранадреалистичкеавангарднеидеологије.

Кадајегрупасрпскихнадреалистапресталасаколективним
радом 1932. године, због хапшења и затварања некихње
нихчланова,РенеКревелјеобјавиотекстпунемпатијеза
њиховастрадања.32Утовремеједошло,какојепознато,до
озбиљнихидеолошкихсукобаунутарфранцускецентрале,

28РистићМ.,Око надреализма,Т.II,Београд2007,стр.104.
29Исто,стр.122.
30Надреализам данас и овдебр.2,Београд1932.
31Heuer E. B., Going Postal: Surrealism and the Discurses of Mail Art,

http://etd.lib.fsu.edu/theses/available/etd11102008141907/unrestricted/
HeuerEDisseration.pdf

32CrevelR.,Des surréalistesYougoslaves sont aubagne,Le surréalisme au 
service de la révolutionбр.6,Париз1933,стр.36–39.
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али и до размимоилажења између француских и српских
авангарднихпозиција.Дубокеразликеуидеолошкимначе
лимаималесуогроманутицајинабудућностсрпскогнад
реалистичкогпокрета.Бретонје„избрисао“својеконтакте
саРистићеминикаданијепомињаониРистићанибеоград
скунадреалистичкугрупуукаснијимјавнимпредавањима
инаступима.33Деласрпскогнадреализманисуизлаганана
интернационалнимизложбаманитисубеоградскинадреа
листи били укључени у интернационалне надреалистичке
пројектетоком30ихгодина.Наравно,познатоједасумре
жеселективнеионесеартикулишуускладусаспецифич
нимпрограмом.Случајсрпскенадреалистичкегрупедобро
илуструје законитости глобалног умрежавања, јер „мрежа
може симултано комуницирати и некомуницирати“, одно
снонекиучесницимогубитиискључени, јер сеиунутар
умреженезаједницеувекможенаправитиселекција.34

Међутим контаки између српских и француских надреа
листа нису угашени са распадом надреалистичке групе у
Београду и прекидом на линији Ристић/Бретон. Приватна
писма, коверте сапоштанскиммаркамаипечатима,фраг
ментикичразгледница,исечциизновинаушлисуумулти
медијалнуструктуруРистићевихколажа,каквисуQu el est 
ce mort?,Без на зи ва(19341936)иАсам блаж(1939).35Овим
делимаМаркоРистићјемапираоглобалнепросторенадре
алистичкереволуцијеијавнооткриоинтимнапријатељства
најављујућиискуствамејлартаислободуапропријацијепо
знатуупраксамапостмодерне.

У последњој, предратној фази умрежавања авангардних
уметника посебно је занимљив контакт остварен између
МаркаРистићаиЖоржаИњеа(GeorgeHugnet)којијепод
разумеваоиразменупоклона1935.године.36Премановијим
истраживањимазнаседајеИње1937.годинеосмислиоје
данамбициозанинтернационалнипројекатукоји јенаме
равао да укључи велики број надреалиста из целог света,
па, разуме се, и српске надреалисте.Наиме, он је тражио
од уметника дамупошаљупо једно до тада необјављено
уметничкоделокојесе„поигравасаидејомпоштанскекар
те“37.ДоДругогсветскогратаИњејеуспеодаобјависамо
једнусеријусадвадесетједномразгледницомукојојсуби
лирадовиМанРеја,МеретОпенхајма,ИвТангија,Марсела

33БахунРадуновићС.,нав.дело,стр.48;М.Тодић,нав.дело,стр.244.
34CastellsM.иCardosoG.,нав.дело,стр.11.
35ТодићМ.,нав.дело,1011.
36ТодићМ.,нав.дело,стр.13.
37HeuerE.B.,нав.дело
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Дишанаитд.Како свој амбициозно замишљени глобално
постављенпројекатнијеуспеодаоствариуцелости,Ињеје
одлучиодасамприоненапосаоиданаправисерију„ори
гиналних“ надреалистичких разгледница. Део тог великог
индивидуалногнадреалистичкогпројекта,саоригиналним
Ињеовимразгледницама,недавнојепрвипутпредстављен
у галерији Иби у Њујорку под називом „Љубавни живот
Спумифера“38.

Надреалистички авангардни покрет је, као дадаизам пре
њега, поставио процесе идеолошке и културне глобализа
цијеу средиштесвојихиндивидуалнихиколективнихис
траживања,инатомпутујенеуморнобрисаогранице,ка
коонегеополитичкетакоиуметничке,културне,језичкеи
психолошке.Сарадњаиразменаидејаизмеђуфранцуских,
шпанскихисрпскихприпадниканадреалистичкогпокрета
билајеутемељенаналичнимпознанствимаиперсонализо
ванимконтактимапочевод20ихгодинапрошлогвека.У
периодуод1923.до1928. годинеуспостављена јеразгра
натамрежамеђусобних контаката, а најобимнија комуни
кацијаодвијаласеод1929.до1932.године.Требанакрају
јошдодатидајеРасткоПетровић,ауторкојијеостаоизван
српскогнадреализма,заправобиоиницијатористожерра
нихпроцесаавангардногумрежавањајерјеонбиотајкоји
јеактивностисрспкихпесникаиуметникаугодинамапосле
Првогсветскогратапоставионаширокуплатформуразме
некреативнихидеја,радећикаоједанодуредникачасописа
Све до чан ства(19241925).„ДокнепреболимоЕвропуине
научимоевропскиговорити,никаконећемоуспетидапро
нађемоштајеунамаодвредности,акамолидатоизразимо
такодабудеодвредностизаосталисвет“39,пророчанствоје
РасткаПетровићакојенијеизбледелониуеридигиталних
технологија.
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ANETWORKEDAVANTGARDE:
SERBIAN,FRENCHANDSPANISHSURREALISTS

Abstract

Thesurrealistavantgardemovementhassettheideologicalandcultural
globalization processes into the very heart of their individual and
collectiveresearch,relentleslyerasinggeopoliticalaswellasartistic,
cultural, linguistic and psychological borders alike. The cooperation
andexchangeofideasamongFrench,SpanishandSerbiansurrealists
was rooted in their personal aquaintances  andpersonalised contacts
startingfromthe1920s.From1923to1928,arichnetworkofcontacts
was built, while the widest and most prolific communication took
placefrom1929to1932,duringtheyearsofpublishingthealmanach
Nemoguće–L’impossible (1930)andthemagazineNadrealizam danas 
i ovde (19311932) (Surrealism here and today). Surrealist have
fully used the mailing in order to internationalize their movement.
In addition to letters and postcards, almost daily they exchanged
telegramsandpackagesthatarrivedattheirresidentaddresses–those
dispersedthroughoutEurope,butalsotheonesfoundwithinquarters
ofthesamecities.ThisintranetestablishedalongthelinesofFrench/
Spanish/Serbiancooperation,functionallyremovedSerbiansurrealists
fromthegeographicalandculturalmarginesintoamuchwidernetof
communicationthatallowedafreeflowofcreativeinformation,which
altogether,whethercomingfromthecentreormargines,offeredequal
participationinprofilingglobalecontoursofthesurrealistavantgarde

ideology.

Keywords: surrealism, Serbian surrealism, avantgarde art, Marko 
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