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ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ
СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У ДЕ ЛУ  

СА ШЕ БРА ЈО ВИЋ
Сажетак: Циљ ра да је ана ли за фе но ме на ге о гра фи је у де лу Са ше 
Бра јо вић. Два основ на по ста вље на пи та ња је су да ли у сту ди ја ма 
бе о град ске исто ри чар ке умет но сти по све ће ним кул ту Бо го ро ди
це Ма ри је у Бо ки Ко тор ској, пре вас ход но у мо но гра фи ја ма „Го спа 
од Шкр пје ла” (2000) и „У Бо го ро ди чи ном вр ту” (2006), по сто је 
еле мен ти ко ји ука зу ју на при су ство ге о гра фи је умет но сти (ши
ре ње и пу та ње умет нич ких фор ми у про сто ру, од нос умет нич ких 
цен та ра и њи хо ве пе ри фе ри је, прав ци кре та ња умет ни ка, опис 
умет нич ке то по гра фи је, до ступ ност и при ро да ма те ри ја ла по
треб них за умет нич ку об ра ду) и ка ква је ло ги ка ге о граф ског дис
кур са уну тар на ве де ног исто ри о граф ског по ду хва та у од но су на 
до са да две глав не утвр ђе не те о ри је (ге о граф ски де тер ми ни зам и 
ге о граф ски по си би ли зам).   

Кључне речи: Са ша Бра јо вић, Бо ка Ко тор ска, ге о гра фи ја 
уметно сти, ге о граф ски по си би ли зам

Уделуисторичарауметностиналазисепре ћу тангеограф
скидискурс.Онјекаотакавуглавномостајаотеоријскине
тематизован.Накнадноразматрањењеговогприсуствауну
тарпољаисторијеуметностиможеубудућедапродубисна
гуиефикасностовеисторијскедисциплине.ОдМонтескјеа
(Montesquieu)доВидалделаБлаша(PaulVidaldeLaBlac
he),одгеографскогдетерминизмадогеографскогпосибили
зма,односизмеђугеографијеиисторијејетрпеоразличите
променекрозвреме.1Мрежатогодносанијеједноставнау
својојформацији,аоноштојеизвеснојестедатајпроблем
данаснијеизгубионабитности.

1 Опореклуигенезидваосновнаправцауисторијиевропскекултурно
географскемисли,детерминизмаипосибилизма,погледати:Claval,P.
(1985)Causalitéetgéographie,Espa ce géograp hi que14,no.2,р.110111.
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Инејединодагеографскифеноменунутаристоријскогдис
курса често пролази невидљив, и последичномогућности
којеотварасведененаминимум,одлазиседотледаседо
гађаоноштоАленБејкер(AlanBaker)уделуГе о гра фи ја и 
исто ри јаозначавакао„дисциплинарниапарт хејд”2.Кори
стећидругисликовитиизраз,каоштоје„феуд”,алисаистом
поруком, претходно јеМилорадВасовић указао у коликој
мерисуисторијаигеографија„наслоњенеједнанадругу”
чињеницомдасу„просторивременеодвојиви,дасусеве
ликадруштвеназбивањаодвијалауодређенимвременским
ипросторнимоквирима,носилањихованајбитнијаобележ
јааутискивалаисвојаутајистипросториутоистовреме,
сразмерносназиидужинитрајања.”3Дисциплинаукојојсе
међузависностгеографијеиисторијенајјаснијеочитујеје
стенесумњивоисторијскагеографија,уоквирукојесеиз
гледодређеноггеографскогпросторадајеудијахронијској
перспективи,односнопосматрауисторијскимодносимаи
његовимпреображајима.4

Међусобнонадопуњавањедискурсаисторијеигеографије
ипакнијеистоштоињиховабезобличнаизмешаност, где
обегубесвојубит.Границакојасепостављаизмеђуоведве
дисциплинеколиконужна,толикојеиапстрактна.Чистота
какојојсестремиуњиховомраздвајањунеможебитиап
солутна, јерпостоји стварнаизукрштаностштоупогледу
предметакојимасебаве,штоупогледутерминакојимасе
служе.Историографија20.инапочетку21.века,илибарем
једанњендео,сведочиуправооодлучномнапуштањунега
тивнетрадицијењиховогстрогогодвајањаионасвеинтен
зивније и нивелисанијим приступом укључује географску
проблематикууоквирсвојихистраживања.

Иако је још античке грчке ауторе занимала веза између
људских заједница и њиховог окружења, тек су, од епохе
ренесансе,европскиписцимодерногдобапочелидапосве
ћујувећупажњупитањуприродногамбијентаиприродних
услова. Сложеност проблема међузависности историјских
догађањаигеографскогфакторакулминиралајетокомпрве
половине20.векаинаставилаједоданасдазаокупљаисто
ричареигеографе.5Натомтрагутребапосматратиидело

2 Baker,A.(2003)Ge o graphy and Hi story: Brid ging the Di vi de,Cambridge:
CambridgeUniversityPress,р.28.

3 Vasović,M.(1971)Istorijaigeografija,Tre ći pro gram: Ra dio Be o grad3,br.
2,str.484–485.

4 Исто,стр.497.
5 Божић,С.Предговор,у:Ге о гра фи ја и исто ри ја: су сре ти и про жи ма ња 

/ Hi story and Ge o graphy: Me e tings and Permeations, уредилаБожић,С.
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Саше Брајовић.6 Пошто је историја уметности превасход
ноисторијскадисциплина,разматрањегеографскепробле
матикесањомувезиморасеначелнотемељитинаодносу
историјеигеографије.

Збогтогатребанакнаднотематизоватиираслојитипитање
географскогдискурсакодСашеБрајовић,дабисевидело
каквајењеговалогикаикаквесуосновенакојимасеонза
снива.Конкретно,дакле,једнаодређенагрупатекстовабе
оградскеисторичаркеуметностиналажетаквуврстуразма
трања.Штавише,промишљањеодносаизмеђугеографијеи
историјејестеједанодмагистралнихправацамислиСаше
Брајовић.Прематоме,основнопитањећебитидалисеу
оквируњенихстудијапосвећенихкултуБогородицеМарије
уБокиКоторскојјединорадиоодлучујућемприсуствуге
ографскогдискурсаунутаристоријскогилимождауњима
постојииназнаказаконституцијугеографијеуметности.

СашаБрајовићодмахнапочеткустудијеУ Бо го ро ди чи ном 
вр ту,свогглавногделапосвећеногнаведенојтематици,на
местугдеобразлажеметодолошкаполазиштаексплицитно
наводидајењенциљисторизацијафеноменауметностии
смештањематeријалаунутародређеног„историјскогокви
ра”7.Ипак,зацртаниправацнијеискључиоостале,напро
тив.Оностајеглавни,али–какоауторкаодмахпотомна
води–притомесупримењивании„резултатиразличитих
сроднихнаукаи дисциплина”.Унаставку је наведена ан
тропологија,алионоштојепосебноинтересантнојестеда
натомместунијеиз ри чи тонаведенаигеографија.

Усвакомслучају,СашиБрајовићјеподједнакосталодање
наанализазбогпрецизностиианалитичностипроучавања,
коликогодјетомогуће,будеограниченаитериторијалнои
хронолошки.ГеографскиоквирњеногистраживањајеБока

(2014),Београд:Географскиинститут„ЈованЦвијић”САНУ/Институт
зановијуисторијуСрбије/ИнститутзаславистикуРАН,стр.17–18.

6 Саша Брајовић, професорка Филозофског факултета Универзитета у
Београду, до сада је посветила већи број значајних студија проучава
њуисторијевизуелнихуметностиикултуреБокеКоторскеудобаране
модернеиукупнојесвојимдосадашњимрадомбитнодопринелаистра
живањукултурнеисторијејужногделаисточнеобалеЈадрана.Уоквиру
наведенегрупетекстованалазисејезгропоставкиСашеБрајовићуве
зисафеноменомрелацијеизмеђугеографскогконтекстаидруштвених
формација,пресвегаумонографијама:Go spa od Škr pje la: ma ri jan ski ci
klus sli ka(2000);иу:U Bo go ro di či nom vr tu. Bo go ro di ca i Bo ka Ko tor ska: 
ba rok na po bo žnost za pad nog hriš ćan stva(2006).

7 Brajović,S.(2006)U Bo go ro di či nom vr tu.Bo go ro di ca i Bo ka Ko tor ska: ba
rok na po bo žnost za pad nog hriš ćan stva,Beograd:Plato,str.11.
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Которска,аисторијскипревасходноепохабарока.8Упркос
томештополазиодисторијекаопостављеногпредметно
методскогоквираизкогаделује,одмахсеуочавадајеуод
носунаназначенутемунемогућеизбећигеографскупробле
матику.ВећчистимувидомусакралнутопографијуЗалива
ињенимописомпостајесасвимевидентнаследећачињени
ца:„ОбликБокедетерминисаојењенуцелокупнусакралну
структуру.”9Прематоме,иакосепримарнорадиоисторио
графскојперспективи,постављенипредметнедвосмислено
захтеваузимањеуобзир географскогпроблема.Међутим,
то„узимањеуобзир”незначидаондобијатекнебитноме
сто.Управосупротно,проблемгеографије јенеодвојивод
поменутогпредмета,јерјеуписануњега.

Учланку„КултБогородицекаофокуссакралнетопографи
је градаПерастаиБококоторског залива”,објављеномна
конмонографијеУ Бо го ро ди чи ном вр ту,потврђенајетезао
неразлучивостиразвојаназначеногкон крет ногисторијског
процесаодособеноггеографскогамбијентаукомејеспро
вођен.10Уњемујеизноваизвршенареконструкцијанастан
каиобликовањапројектапретварањаједногособеноггео
графскогпростораузасебанкултурниентитет.Напочетку
тогчланкадатјеописструктуреиизгледаЗаливаиуказано
јенањегову„сценичнулепоту”.Притомејеистакнутодаје
његоваприроданудила„одговарајућуреторичкуоснову”за
реализацијуидејеоБогородичиномкраљевству.Наконовог
почетногмоментаукомејеоцртанагеореторикасценогра
фије Боке Которске, која је омогућила и обезбедила план
остваривањанаведенезамисли,удругомкораку,дакле,на
веденоједасеБока,подупрта„врлиномсвојеструктуре”,
у интервалу између краја 14. и 18. века заслугом својих
житеља поступно али одлучно конституисала каоБогоро
дичинвртназемљи:„ИзванреднаморфологијаЗаливачи
ниласеидеалноподесномзациљстварањаБогородичиног
земаљскогврта.”11

8 У монографијиGo spa od Škr pje la употребљена је синтагма „барокна
Бока”,чимејекрозуланчавањегеографскеиисторијскетерминологије
наефектанначинозначенајединственагеоисторијскацелинакаоцен
тралнипредметистраживања.Погледати:Brajović,S. (2000)Go spa od 
Škrpje la: ma ri jan ski ci klus sli ka,Perast:GospaodŠkrpjela,str.6.и21.

9 BrajovićS.UBogorodičinomvrtu,str.58.
10Brajović,S.(2013)TheCultoftheVirginastheFocusofSacralTopography

oftheCityofPerastandtheBayofKotor,у:Про сто ри пам ће ња / Spa ces of 
Me mory,Кадијевић,А.иПопадић,М.(ур.),том1,Београд:Филозофски
факултет,стр.53–62,нарочитостр.53–54,56.

11Исто,стр.56.
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ЈединственостгеографскогпростораБокеКоторскекаобит
ногчиниоцазаразвојиизградњумрежемаријанскихобје
катаунутарњегапотомјеизноваапострофиранаучланку
„Маријанска побожност као верски и обједињавајући си
стем у Бококоторском заливу у раномодерном периоду”.12
Деловањемуметника,одскулпторадоархитеката,тих„не
михтеолога”(the o lo gi mu to li)којисустваралииподизали
објектепосвећенемаријанскомкулту,накрајусеизмениои
укупанфизичкиизгледЗалива.

ПрисуствоилогикагеографскогдискурсакодСашеБрајо
вићћеускоробитидетаљнијеиспитивани,алидалисеуну
тарњеногделаможеговоритииогеографијиуметности?
Питањејеутомедалисетекрадиоприсуствугеографског
дискурсаунутаристоријскогилисезаправокодњејављају
иобрисиоведисциплине.Оноштосеможерећи јестеда
уделуСашеБрајовићпостојиназнаказаконституцијуге
ографије уметности.Накнадном реактивацијом одређених
слојеватекстовабеоградскеисторичаркеуметностиоцрта
вање основа ове дисциплине уњима изгледа обећавајуће.
Међутим, јошсенеможерећидасетурадиогеографији
уметности као једној изграђеној и аутономној дисципли
ни, али сењени предмети и метода проналазе на битним
местима.

Једанодосновнихинајбитнијихпредметагеографијеумет
ностијестефеноменширењаикретањауметничкихформи
упростору.СашаБрајовићпромишљаовајпроблембарему
двамомента.Најпрекадаистражујемогућиузорзапрограм
сликарстваГоспеодШкрпјела,гдетврдидајењенмецена
АндријаЗмајевићдонеоликовнепредлошкезањегаизРи
ма.13Таквипредлошцисусе–наглашаваауторка–прено
силиизовогграда„целомЕвропом”.Другимоменатјеонај
гдетрагазапорекломмоделакојијепослужиозасликање
иконеГоспеодШкрпјела.Њензакључакједајеупитању
грчкиизвор.14Моделиконаустилуal la gre caшириосеод
истокаказападу,тојест„бројнекопијебилесуразношене
по црквама Византије, Русије, Италије, Србије...” и окол
ност да је овакав тип иконе настао половином 15. века у
Бокиуопштенетребадачуди.

12Brajović,S. (2015)MarianPiety asDevotional and IntegrativeSystem in
theBayofKotorintheEarlyModernPeriod,in:Beyondthe Adri a tic Sea: A 
Plu ra lity of Iden ti ti es and Flo a ting Bor ders in Vi sual Cul tu re,ed.Brajović,
S.NoviSad:MediterranPublishing,р.126–128.

13Brajović,S.Go spa od Škr pje la,str.137–138.
14Brajović,S.U Bo go ro di či nom vr tu,str.186–187.
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У вези са претходним разматрањем јесте и следећи пред
мет,атојеодносизмеђууметничкихцентараињиховепе
риферије.СашиБрајовићјесталодаистакнезначајкојису
имали„великицентриевропскеуметности”заостатаккон
тинента.ЗауметностБокеКоторскебарокнеепохе,тосуби
лиВенецијаиРим.Какојеовајзаливприпадао„граничним
подручјима”њиховогутицаја,уметниккојијетурадиомо
раоједабуде„одизвориштауметностиизолован”15.Таси
туацијасерефлектоваланаразличитеначине.Удаљеностод
одређеногуметничкогизворазначилајеуизвесномсмислу
слабљењеснагеуметничкогизраза,илибаремњеговоме
њање.

Оноштотакођечинипредметоведисциплинејестемарки
рањеправцакретањауметникā.Прематоме,њенатеманије
јединоширењеуметничкихформиупростору,негоипраће
њефизичкогкретањауметникакојимењајусвојусрединуи
сасобомдоносеиодносеразличитеидеје.Променањиховог
пребивалиштамоглаједаимаразличитеразлоге,попутна
руџбинанадругимместимаилистицањауметничкогзнања
иовладавањатехником.КаопримеродласкаизБокеСаша
БрајовићнаводидајесликарЛовроДобричевићзбогобра
зовањаборавио одређено време уВенецији.16Каопример
доласкауБокуистическулптораФранческаПенсаКабјанку
(FrancescoPensoCabianca)којије,садаобрнуто,алиистом
трасом,изВенециједошаоуКотор,радиоизвесновремеу
овомградуиизрађиваоделаостављајућиважантраг.17

Следећи присутни елеменат географскоуметничког про
мишљањајестеописуметничкетопографије.Топографски
опискаотакаввишестављаакценатнатериторијалнонего
нахронолошкојединствоодређенегрупеуметничкихобје
ката.Услучајупостављеногпредметаистраживањакојије
превасходносакралнеприроде,СашаБрајовићсаразлогом
уочавадајепресвегаулогаБогородичинихцркаваиикона
била„пресуднауформирањусакралнетопографијеградо
ваинасељаБоке,каоиЗаливауцелини”18.ОдулазауБо
куКоторскуицрквеСв.МаријеодЖањицанаМамули,па
сведоГоспеодМилостинаистоименомострву,налазесе
распоређенамаријанскасветилиштаитонанајзначајнијим
инајлепшимстратешкимтачкамаЗалива.Требадодатида

15Brajović,S.Go spa od Škr pje la,str.146.
16Brajović,S.U Bo go ro di či nom vr tu,str.186.
17Исто,стр.168–169.
18Исто,стр.58.Погледатии:Brajović,S.,The Cult of the Vir gin as the Fo cus 

of Sac ral To po graphy of the City of Pe rast and the Bay of Ko tor,р.56.и:
Brajović,S.Ma rian Pi ety as De vo ti o nal and In te gra ti ve System in the Bay of 
Ko tor in the Early Mo dern Pe riod,р.128.
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су у књизиУ Бо го ро ди чи ном вр ту приложене географске
карте саоблеженимнајважнијиммаријанскимхрамовима,
сликамаискулптураманадатомпростору.

Уодносунаподручјефизичкегеографије,једанодпредмета
географијеуметностијестеипроблемматеријалапотребног
заизрадууметничкихдела.Интерессетичењеговедоступ
ностиитранспорта.Тусеузимауобзиргеолошкаструктура
тлауњеговојпогодностизаексплоатацијуматеријалакоји
служизауметничкуобраду.19СашаБрајовићусвојимтек
стовиматретираиовајпредмет,итокаданаглашавадајеза
израдуфасадаградскихкућаПерастакоришћенмермерса
острваВрниккодКорчуле20,илидајеолтаруцрквиГоспа
одШкрпјеланаправљенодмермераизКарареуТоскани.21

АкоуделуСашеБрајовићпостојеосновезаконституцију
географијеуметности,иако,ширеговорећи,њеноистражи
вањенужноморадасадржинаглашеноприсуствогеограф
скепроблематике,требаодредитикаквајесуштинскипри
родагеографскогдискурсауоквируњенемисли.Пресвега,
њенупозицијутребаупоредитисаједномчврстоутврђеном
теоријомвезаномзаовутему.

Географскидетерминизамјетеоријакојачовекудајепасив
номестоуодносунаобликовањевластитихтворевина.Сре
диштејепремештенонаделовањетзв.„спољашњихсила”,
којеу знатнојмериусловљавајуначинњеговогбитисања.
Оне су често јаче од човекове унутрашње могућности да
потчинисебизатеченегеографскедатостиукојимасена
лази.Оноштоонпрвенственоможедарадијестедаимсе
последичнопокорава.Одрицањеактивнеулогечовекуније
ништадругонегоистицањебитностиземље(билотерена,
билоподнебља),којапресудноодређујеживотразличитих
друштвенихзаједницауњеговимоблицима.

ПарадигматичнаформулацијатогначеланалазисекодМон
тескјеауделуО ду ху за ко на.Уовојкњизи,која јетолико
утицаланаинтелектуалниразвојЕвропеод18.векадода
нас,изричитосетврдидаоноштоодлучноодређујеприро
дуљудскихзаједницајесу„физичкиузроци”(ca u ses physi
qu es).Одсвихњихнајснажнијиутицајимаподнебље(cli
mat).Већјезнаковитачињеницадајефеноменуподнебља
посвећензначајанпросторкњиге(одXIVдоXIXпоглавља).

19Обитностиуочавањаодносаизмеђукаменаиматеријалнихизразаци
вилизације(каоштосууметничкадела)наразматраномпросторупогле
дати:VidaldelaBlache,P.(1922)Prin ci pes de géograp hie hu ma i ne,Paris:
ArmandColin,pр.154–159.

20Brajović,S.Go spa od Škr pje la,str.23.и51.
21Упоредити:Исто,стр.57.иBrajović,S.U Bo go ro di či nom vr tu,str.229.
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Међутим,поредпрвих,постојеи„моралниузроци”(ca u ses 
mo ra les),каоштосувера,обликвласти,навикеиобичаји,и
онитребадапоништеилибаремублажењиховепоследи
це.Иаконемајуподједнакуучинковитост,умеђусобнојис
преплетаностионитвореоноштоМонтескјеназива„општи
дух”одређенезаједнице.22

Теоријагеографскогдетерминизма,успецифичномоблику
јаснооцртанакодМонтескјеа,долазићепостепеноукризу
иједанправацгеографскемисликојасебавиовомпробле
матиком,géograp hie hu ma i ne,почетком20.векапотпуноће
јеодбацити.Другиправацће,напротив,уприближноисто
временаставитидајеследи,арадисеоAn thro po ge o grap hie.

Детерминистичка теорија, коју су, на трагу Карла Ритера
(Carl Ritter), заступали представници An thro po ge o grap hie,
попут Фридриха Рацела (Friedrich Ratzel), наишла је на
радикалну критику заступника теза géograp hie hu ma i ne.23
ЛисјенФевр (LucienFebvre) је, полазећиод ставоваПола
Видала де ла Блаша, устао против начела механицизма и
логикеприроднезаконитости,којисукарактерисалиантро
погеографскиприступпроблемуодносаизмеђуисторијских
процесаиприродногамбијентањиховогодвијања.Уместо
једностраног утицаја географских „тихих снага”, који би
у духу фатализма, односно апсолутизовањем географског
фактора,природавршиланадчовековомсудбином,предло
женјемоделкојисезасниванареципрочномодносуизмеђу
човекаињеговеприроднесредине.Прематоме,кодзаступ
никаоваквогтеоријскогмишљењанапуштенајеметодаан
тропогеографијепокојојсеодређенигеографскифактори,
каоштојетле,посматрајукао„занавекстворенеконстанте
којеготоводанеподлежуреципрочностидејстваинемења
јусвојизгледилиулогупремаразвиткусамогдруштва”.24
Управозбогтрајностииутицајноститеориједетерминизма
поводомодносаизмеђуисторијскихзбивањаигеографског
фактора,требалоби,дакле,видетиукаквојрелацијисање
нимполазиштимастојеразматрањабеоградскеисторичарке
уметности.

ОноштоодвајаСашуБрајовићодприступаМонтескјеа,и
генералнотогправцамишљења,јестетоштоонауодносу
географије и историје не тежи да се ослања на опште за
конеиначела.Уместотога,онасе,напротив,фокусирана

22Monteskje (1989)O du hu za ko na, tomI,prev.Mimica,A.Beograd:Filip
Višnjić,str.331.

23Samardžić,R.(1971)Istorijaiprirodnasredina,Tre ći pro gram br.2,Beograd:
RTSRadioBeograd3,str.478–482.

24Исто,стр.478.
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описивањефеномена посебног и јединственог случаја. То
јебитнаразлика.Истотако, теорија географскогдетерми
низмајеонакојасепримењујенавеликепросторе,каошто
сучитавиделовиконтиненатаиогромнеобласти.Међутим,
предметинтересовањабеоградскеисторичаркеуметностије
једноконкретноместоинетоликофизичкивеликипростор.

СашаБрајовићпосматраодређениисторијскифеноменна
једномпосебномгеографскомместу,тојестједнуконкрет
нугеоисторијскуцелину.Односизмеђугеографијеиисто
рије,ипоследичноисторијеуметности,може,прематоме,
дасепосматранадругачијиначин.Његајеврлопрецизно
формулисаоТомасДаКостаКауфман(ThomasDaCostaKa
ufmann)уделуКа ге о гра фи ји умет но сти:

„Географска разматрања уметности не морају нужно да
производе опште законе или начела. [...] Пре него да те
же ка општим законима, она могу да се баве посебним
случајевима.”25

Оноштонијеупитнојестеувидетидасечовекнеможепо
сматратиодвојеноодгеографскихдатостисакојимајеназе
мљисуочен.Оноштојеупитнојестекакавјеодносизмеђу
њих.Акосеоннеможенегирати,требалобипреиспитати
каквајезаправоњеговаприродауделуСашеБрајовић.За
тојепотребнопрочитатијошједномзатутемуодлучујућа
местанакојимасеонабавиовимпроблемом.

Собзиромдаупостављенојрелацијиизмеђучовекаињего
воггеографскогокружењапостојиодносинтеракције,ане
једностраногутицајабилокојестране,неможесеуопште
говоритиобесконачнојслободикојучовекимадаоствари
својезамисли,губећиизвидаоколностодкојеполазииу
којојхоћедасеизрази,тојестпрепрекеилипогодностиса
којимасеактивносуочава.Такође,нерадисениочистој
немогућности,гдему,овогпутауследњеговепасивности,
једино остаје да трпипоследице окружења у којем се на
лази, потчињавајући му се, без начина да одговори на то
стање.Прецртанајеискључивостиједногидругогстајали
шта.Управоинсистирањеинаделатностичовекаи,уисти
мах, на околностиу којој онделује чинибит географског
промишљањаСашеБрајовић.

„Желеласамдаје[БокуКоторску]прикажемкаоцелинуко
јујеобликовалапосвећеностБогородици,али ко ја је, исто
вре ме но, сво јом мор фо лош ком струк ту ром и јединственом 

25DaCostaKaufmann,T. (2004)To ward a Ge o graphy of Art,Chicago:The
UniversityofChicagoPress,р.351.
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ле по том тој ве ри и љу ба ви да ла по себ ност.”26 (курзив
М.Ћ.)

Унаведеномодељкубитнојештајестављенонапрвоме
сто.Уњему јепрвоистакнута активност субјекта, а то је
његова„посвећеност”БогородициМарији.Послетогајена
веденагеографскаструктураЗаливакојајесвојимобликом
послужилакаоидеалназареализацијутаквогплана.Међу
тим,прилог„истовремено”указуједасетурадиоизвесној
дијалектициидазаправопостојиинтеракцијауобасмера.
ЛепотаиформаБокеуједнодоприносеостваривањуодре
ђене теолошкополитичке идеје. Заправо, ту постоји игра
међусобногнадопуњавања.

Проблемјезаправоупитањудалисеодносизмеђучовекаи
његовегеографскеоколностизасниванамоделуузрок–по
следица.Прематаквојлогици,географскаоколностбибила
узрок,апонашањечовекањеговапоследица.Питањеједа
лисеуопштетарелацијазаснивананачелукаузалностиили
серадиодругојврстиодноса.Прочитајмојошједноодлу
чујућеместогдеСашаБрајовић,сатимпроблемомувези,
износисвојемишљење:

„ФормирањеБокекаометафореБогородичиногкраљевства
био је заједничкинауми посланство генерација ученихи
далековидихљудикоји суприпадалихуманистичкимкру
говима,Католичкојцркви,религиознимредовима,лаичким
конгрегацијама, поморским удружењима.Све је то ви ше
стру ко по др жа ва ла мор фо лош ка струк ту ра За ли ва.”27
(курзивМ.Ћ.)

Иуовомцитатууочавасеистимоделкаоупретходнона
веденом,чакинепосреднијеизражен.Идентичанмоменат
јестављенупрвиплан,атоједеловањечовекаитеконда,
каодопунатојактивности,иаконемањебитна,географска
срединауоквирукојесеостварујузамишљенициљеви.Као
што видимо у оба случаја, географија Бококоторског за
лива ништане детерминише, она једноставно „подржава”
одређенипројекат.

Маријин врт на земљи, према томе, изградила је „посве
ћеност Богородици”, то јест „наум и посланство” одређе
них друштвених кругова. Тек на другом месту, напомиње
сеструктураБокеуњенојлепотииспецифичности.Уоба
одељкамисаосеструктуришенаовакавначиниоваквимре
доследом.КакотврдиСашаБрајовић,поменутаидејаделом

26Brajović,S.U Bo go ro di či nom vr tu,str.7.
27Исто,стр.52.
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јесте проистекла „из природне предиспозиције Залива.”28
Другимделомипакније,аонјестеглавни.УлепотиБоке
ињеној географској јединствености није уписана никаква
предодређеност да постанеМаријин врт на земљи.У пи
тању је једна могућност која је историјски реализована и
ништадруго.Таидејанијеморала ну жнобитиостварена.

ПромишљањаСашеБрајовић улазе у теорију географског
посибилизима.Њене анализе се заснивају намоделу под
стицај–одговор(chal len ge – re spon se).Теоријукојесепри
државаоваауторкаЛисјенФеврјеистакаоиизложиоусвом
географскомуводууисторију:

„Нужности, нигде. Могућности, свуда. А човек, господар
могућности,одлучујеоњиховомискоришћавању:тогаста
вља,прематоме,упрвипланнеопходнимпреокретом:чо
век,аневишеземља,ниутицајиподнебља,ниодређујући
условиместа.”29

Лепота,обликиклимаЗаливапредстављајуизазовзапро
јекатњеговогпретварањауМаријинвртназемљи.30Заиста,
надвазаовупроблематикукључнанаведенаместа,извесно
је да Саша Брајовић не следи узрочнопоследични прин
цип(ca u se – ef et)припроматрањупостављеногпроблема.
„Формирању”БокеКоторскекаоБогородичиногвртаназе
мљипридонелајењена„морфолошкаструктура”.Тодасе
она„обликује”утакавдуховниентитет„подржала”јегео
графскаструктураЗалива.Тојеграницадокојесеможеићи.

28Исто,стр.56.
29Febvre,L.(1922) La Ter re et l’e vo lu tion hu ma i ne: in tro duc tion géograp hi

que à l’hi sto i re,Paris:LaRenaissancedulivre,р.284.
30МиркоГрчићвезујетеоријупосибилизмазаантропоцентричкиихума

нистичкиприступунауци.Истина,оваквовиђењејеоправданособзи
ромнатодагеографијанијестриктнониприроднанидруштвенанаука.
Такавприступнарочитотребауважитикадасекаосредишњипредмет
узмепроблемодносаизмеђучовекаигеографскесредине,јерјеизтакве
позицијенемогућезанемаритимогућностипрвогуимепринципапри
роднекаузалности.Погледати:Грчић,М. (2011)Гносеолошкимодели
географскогпроучавањаодносаприродеидруштва,Гла сник Ге о граф
ског дру штва Ср би је91,бр.1,стр.10–11.
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ASTUDYOFTHEMETHODINTHEWORKS
OFSAŠABRAJOVIĆ

Abstract

Theaimof thispaper is toanalyse thephenomenonofgeographyin
theworksofSašaBrajović.Twoparallelissuesdiscussedinthepaper
are1)whetherinthegroupoftextsdedicatedtothecultofVirginMary
intheBayofKotorbyanarthistorianfromBelgrade,notablyinthe
monographiesOur Lady of the Rocks (2000) and In Mary’s Garden 
(2006),thereareelementswhichpointtothepresenceofageography
of art (dissemination and trajectories of art forms in space, relation
betweenartcentresandartperipheries,directionsofartistsmovements,
descriptionofartistictopography,availabilityandnatureofmaterials
necessaryforartproduction)and2)whatisthelogicofthegeographical
discourseintheaforementionedhistoriographicalundertakingrelating
tothetwomainestablishedtheoriessofar(geographicaldeterminism

andgeographicalpossibilism).

Keywords: Saša Brajović, Bay of Kotor, geography of art,  
geographical possibilism
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