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Борис Стојковски и Драгољуб Перић

УВОД

Основна намера, којом су се водили уредници овог темата, везана је за уза-
јам ни однос историјске фактографије и епске интерпретације појединих 
би ографија епских јунака и догађаја у који су они укључени. Идентитетска 

питања прошлости, конституисање националних идентитета посредством нај зна-
чајнијих догађаја и историјских личности, као и неке новије тенденције (ре)ин-
терпретација и фабриковања историје и епске традиције, ревидирања, полити-
зације и злоупотребе историје и усменог предања у контексту савремених глоба-
лизацијских тенденција (проглашавања свих – па и националних – идентитета за 
фикцију, уз доминацију обескорењивања, глобализма и културне мутације, мулти-
културализма, а истовремено, уз вредновање традицијског, националног, локалног 
и етничког као нечег архаичног, као баласта прошлости и, у крајњој линији, мање 
вредног) – показују се никад актуелнијим него у данашње време. 

Не желећи да се епски јунаци, владари и владарске породице, историјски до-
гађаји и личности користе у национално-патриотске сврхе, нити да им се, у по-
пуларно-културним интерпретацијама придаје знање и смисао који у своје време 
нису ни имали, у овом темату, они ће бити представљени као појаве per se – у кон-
тексту свог времена и у контексту времена када је традиција о њима настајала, на 
различитим меридијанима и у посматраним националним културама. Притом, не 
губи се из вида ни чињеница да је фасцинација јунацима архетипска и присутна 
у свим цивилизацијама. Док јуначко дело подразумева преиспитивање сопстве-
не части, порекла и вредности пред лицем смрти, сам херојски акт детерминише 
јунака, јер „потпуност његове победе над страхом одредиће колико у њему има 
човека” (Т. Карлајл).

На тај начин, бројне историјске личности – епски јунаци следили су ову хе-
ројско-етичку вертикалу, која, будући универзална, обавезује и данас – ако не на 
херојски чин, оно барем на чување идентитета – подсећањем на светле примере из 
прошлости, као и на научну храброст, истинитост и академску честитост. Сваки 
од ових радова, на себи својствен начин, приступа одабраном лику (или ликови-
ма), који, иако обично нису у делокругу главних јунака, из својеврсне перспективе 
„са стране”, из позиције малог човека (нпр. кашупског сељака – гбура), осветљавају 
како се друштвене, историјске и политичке прилике рефлектују на појединачне 
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судбине и како појединци – било да су они по нечему изузетни или су само обични 
људи у необичним околностима – постају јунаци великих наратива.

Рад Марије Клеут и Љиљане Пешикан Љуштановић Сењски ускоци: збиља и 
усменопоетска фикција самерава историјску фактографију и поетску интерпре-
тацију о сењским ускоцима, активним на граничном (и интересном) подручју из-
међу Османског царства, Aустријске монархије и Млетачке републике у распону 
од осам деценија у другој половини XVI и почетком XVII века и фасцинира сна-
гом наратива у којима је у дугом ходу година уобличавана слика сењских ускока, 
по свему судећи, не толико по мери значаја самих историјских промена (мада ни 
преломно време њиховог деловања није занемарљиво), већ по мери заједница које 
су о ускочким првацима певале. У раду се разматра неколико основних сижејних 
модела (женидба с препрекама, родна травестија, смрт јунака) и отвара низ кру-
цијалних питања у вези с феноменом трајања јунака у усменој традицији: одређи-
вање анахроног поља јунака (с врло важним самеравањем Ивана Сењанина с Мар-
ком Краљевићем), питање мотивације за постојано певање о појединим јунацима, 
Ивану Сењанину; анализа варијаната из Ерлангенског рукописа и Вукових збирки; 
пропитивање особене „ратничке етике”, где ускочки етос функционише битно 
другачије од уобичајеног („Све сам от’о, ништ’ украо нисам”). Текст је узорити 
пример сагледавања историјских реалија у контексту усменопоетског система и 
свеколике епске традиције.

Рад Ал’ ето ти Љутице Богдана Снежане Самарџије бави се ликом познатог 
Марковог супарника и мегданџије из знамените песме Тешана Подруговића – Љу-
тицом Богданом (уз Руварчев покушај и неке потоње покушаје његове идентифи-
кације са Константином Дејановићем). Остављајући даље по страни његову исто-
ријску контекстуализацију, рад показује да се, мимо утиска које остављају Вукове 
збирке, у целокупном корпусу грађе о Љутици Богдану, овај лик, неочекивано, 
најчешће појављује као лик новелистичких (приповедних) сижеа. Слику, сем Ву-
кових „јуначких пјесама најстаријих”, употпуњавају и неки старији записи, као и 
грађа објављена у XIX веку, који указују на различите типове стилизација, особе-
ности карактеризације, повезаност са жанровским законитостима и слојевитост 
српске традиције, уз фундирање његове поетске биографије на митолошком суп-
страту, као и на различитим слојевима историје и традиције. 

У раду Лидије Делић Моделативни потенцијал јунака: случај Војводе Момчи-
ла, зналачки и упућено, указује се на повезаност лика и сижејног модела посред-
ством номинације јунака. Име јунака, као саставни елеменат атрибуције лика, по-
стаје једна од прворазредних поетских категорија, посредством које се успоставља 
(релативна) стабилност везе лика и сижејног модела, односно постојаност укљу-
чивања епске нарације о смрти Војводе Момчила подно зидина Перитеориона, у 
„знање традиције” и контекст његове епске биографије.

Рад Бориса Стојковског Сибињанин Јанко и Косово – историја, традиција и 
легенда бави се најпре историјским Јаношем Хуњадијем, односно Сибињанином 
Јанком, као и другим, њему хронолошки блиским угарским јунацима, који су са 
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њим учествовали у Другом косовском боју. Овај текст представља одличну синте-
зу бројних, разноликих и врло разуђених извора о овом јунаку и његовом учешћу 
у Косовском боју из 1448. Научни захват је широко заснован – од богате историј-
ске грађе и најстарије забележене бугарштице (Де Пачијенциног записа у спеву 
„Lo Balzino”), све до најновијих радова о овоме јунаку и песми самој, тако да је 
драгоцен не само за историчаре већ и за историчаре књижевности и фолклористе.

Један од најпознатијих јапанских јунака, Јамато Такеру, предмет је научног ин-
тересовања Данијеле Васић у раду Јамато Такеру, јапански јунак између мита и 
историје. Ауторка прати како се обликовала прва митска нарација у историјским 
хроникама из VIII века (Кођики и Нихонги), која је послужила као основ исто-
ријске консолидације од „државе Јамато” до модерног Јапана. Рад је драгоцен јер, 
као сведочанство из једне далеке културе, употпуњује и заокружује универзалне 
аспекте овога темата, показујући како се формирао култ хероја, као и какву је на-
ционално-идеолошку интерпретацију, односно друштвено-политичку функцију, 
током времена, он задобијао и носио.

Уџбеници историје на српском језику који су се користи у српским школама 
током XIX века имали су специфичну намену. Светозар Бошков анализира и про-
блематизује аспекте из којих су приказивани антички и српски историјски и еп-
ски јунаци у уџбеницима историје у овом периоду. Култ слободе и херојства је 
нарочито негован, а антички су јунаци неретко служили и као парадигме не само 
највиших вредности, попут слободе и јунаштва, већ су се посредством њих, у вре-
менима када је стега хабзбуршке власти над српском просветом и културом била 
снажна, објашњавала и српска историја. 

О томе како су древни персијски јунаци искоришћени у илустрованом ману-
скрипту Tabaqat-i Nasiri дознајемо из текста Шиве Михан. Овај илустровани ру-
копис је посебно рађен за принца Басунгура, а у њему се налазе и две илустрације 
које се односе на персијске јунаке, али и краљеве и принчеве. Ови украси рукописа 
нису само декоративни детаљи, већ имају јасну поруку и врло пажљиво су одабра-
ни, како би главни протагонисти подсећали на тимуридске принчеве.

Коначно, рад Аделе Кулик-Калиновске, Сећања кашупског ’гбура’ (сељака) као 
епски облик сећања и документ времена оријентише се ка испитивању мемоар-
ских цртица и написа (и тзв. приче из живота) – облика наративне концептуели-
зације личног искуства и „приватне”, односно „личне” историје на фону великих 
историјских збивања из новије историје.

Укупно узев, темат Историјски и епски јунаци – између историографије и ли-
терарне и фолклорне традиције пружа истински интернационални, мултидисци-
плинарни и мултиперспективни поглед на компарацију епских јунака са историј-
ским личностима, било да су историјске личности биле узор епским, или су просто 
ове потоње носиле бројне топосе у својим само наизглед фиктивним животима. 
Микроисторије српских јунака Средње Европе, али и великих светских цивили-
зација попут јапанске или персијске, показују да далеке културе могу у својим су-
штинама бити изузетно компатибилне и да епске традиције великих народа света 
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заједнички представљају колорит који чини светску повесницу, садашњост, а на-
дамо се, и будућност јуначког етоса, који отвара различите интерпретативне мо-
гућности, а, у својој бити, траје и о(п)стаје као наратив о изузетном појединцу и 
његовом јуначком чину. 
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оригиналан научни рад

ЈАМАТО ТАКЕРУ − ЈАПАНСКИ ЈУНАК 
ИЗМЕЂУ МИТА И ИСТОРИЈЕ

Сажетак: Јамато Такеру је један од најпознатијих јапанских јунака. Његово пажљи-
во одабрано име повезује га с државом Јамато, претечом данашњег Јапана. Најста-
рије варијанте мита о овом ратнику откривамо у првим историјским хроникама 
(VIII век). Додајући одређене елементе заједничкој основи и комбинујући их у складу 
са сопственим наративним тежњама, ове хронике су дале препознатљиве варијан-
те мита о Јамату Такеруу. Те варијанте су носиле јасан одраз одређене идеологије, 
а у наредним периодима ће извршити знатан утицај на дела сродне садржине. За-
једничко им је што су на подвиге Јамата Такеруа гледале као на кључну историјску 
прекретницу, наглашавајући у којој мери је он, у то полуисторијско време почета-
ка националне консолидације, допринео увећању територије под царском влашћу 
и учвршћивању ауторитета Јамато двора. Надаље су стваране нове варијанте 
мита о овом јунаку, и то од пажљиво бираних епизода из старих хроника, допуње-
них сегментима из других текстова, како би што боље одговарале намени тог новог 
записа. 

Кључне речи: Јамато Такеру, Јамато, Кођики, Нихонги, фудоки, мач Кусанаги

Један од најстаријих и најпознатијих јапанских митских јунака је Јамато Таке-
ру (Силни из земље Јамато). Красе га све особине великог ратника:1 храброст, 
снага, предузимљивост и неустрашивост, али су у митолошки сиже уплетени 

и бајковни мотиви попут чудесног мача, (чудесних) помоћника, прерушавања, за-
љубављивања и на крају, чудесне смрти услед сусрета с нуминозном силом. Кроз 
историју јапанске књижевности лик Јамата Такеруа је стилизован у различитим 
жанровима, од најстаријих митолошких прича и легенди, до савременог јапанског 
позоришта, али и стрипа и анимираног филма. Пратећи сижее о овом јунаку мо-
жемо пратити утицај најстаријих дела на каснију јапанску књижевност и историју. 

1 Амерички антрополог К. Скот Литлтон [C. Scott Littleton] анализира сличности између овог ја-
панског јунака и краља Артура, тумачећи то директним или индиректним утицајима неколико но-
мадских племена са североистока Ирана. Литлтон своје закључке поткрепљује упоредном анали-
зом легенди о краљу Артуру, Јамату Такеруу и јунаку Батразу из усмене традиције кавкаских Осета. 
Видети: Littleton, C. S. (1995) Yamato-takeru: An ”Arthurian” Hero in Japanese Tradition, Asian Folklore 
Studies, Vol. 54, No. 2, pp. 259−274.
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Прве варијанте мита о Јамату Такеруу откривамо у најстаријим сачуваним ја-
панским хроникама и етнографским списима из Нара периода (710−794). Вари-
јанте носе особене карактеристике дела у којима су забележене, будући да су она 
настајала наменски, са сасвим одређеним функцијама у датим друштвено-исто-
ријским оквирима. 

Историјске хронике, Кођики (Записи о древним догађајима, 712)2 и Нихонги 
(За  писи о Јапану, други назив је Нихоншоки, 720)3, састављене су с намером да 
се за пишу одабрани и обједињени митови, који су дотад били у власништву по-
јединачних породица. Упркос сличностима, међу овим хроникама постоји јасна 
разлика. Намена Кођикија је била да Јапанцима докаже легитимитет централне 
власти Јамато двора. Зато је за Кођики пажљиво бирана варијанта мита или ле-
генде, управо она која је највише одговарала датој сврси. С друге стране, Нихонги 
је сачувао све одабране варијанте како би се кинеској царевини и тадашњим ко-
рејским државама показало богатство локалних традиција, доказала аутономност 
царевине и нагласио национални идентитет Јапанаца. Ове особености се очитују 
и у варијантама мита о Јамату Такеруу. Додајући одређене елементе заједничкој 
основи и комбинујући их у складу са сопственим наративним тежњама, хрони-
ке Кођики и Нихонги су дале сопствене препознатљиве варијанте мита о Јамату 
Такеруу. Варијанте су носиле јасан одраз одређене идеологије и извршиће знатан 
утицај на будућа дела сродне садржине. 

Осим у историјским хроникама, варијанте мита о Јамату Такеруу налазимо и 
у етнографским списима фудоки4, које су у првој половини VIII века састављале 
власти појединачних провинција, по наредби царице Генмеи и по угледу на сродне 
кинеске записе. Ови списи садрже информације о природним карактеристикама, 
пољопривреди, занатству, затим о култури, историји и обичајима локалних регија 
у Јапану, као и старе приче и необичне догађаје (митове и легенде), онако како 
су их запамтили умни старци. Царска управа је тражила да се, у то време када је 
већина становништва била неписмена, ова усмена традиција надаље прихвата као 
званична локална историја.

Варијанте мита о Јамату Такеруу из ових хроника и етнографских списа забеле-
жене су у време када је на територији данашњег Јапана постојао низ разједињених 
државица (куни), од којих се посебно издвојила једна – држава Јамато. Царска ди-
настија Јамато је испољавала све веће освајачке тежње, и то нарочито од ступања 

2 За текст на јапанском видети: Ogihara, A. (ed.) (1973) Kojiki, Jodai kayo, in: NKBZ, Vol. I, Tokyo: Sho-
gakukan. За превод са старојапанског на српски видети: Kođiki: zapisi o drevnim događajima. Prir. Oo 
no Jasumaro, prev. Jamasaki Vukelić, H., Vasić, D., Kličković, D. i Glumac, D. (2008) Beograd: Rad (у даљем 
тексту: Кођики).
3 За текст на јапанском видети: Sakamoto, T. et al. (eds.) (1965–1967) Nihon shoki, 2 vols, in: NKBT 67–
68, Tokyo: Iwanami shoten. За превод на енглески видети: Aston, W. G. (ed., transl.) (1896) The Nihongi: 
Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697, London: Routledge.
4 За текстове на јапанском видети: Akimoto, K. (ed.) (1958) Fudoki, in: NKBT, Vol. 2, Tokyo: Iwanami 
shoten.
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на престо цара Тенмуа 672. године.5 У жељи да постојеће државице уједини у јед-
ну снажну државу под централистичком влашћу Јамато двора, цар доноси низ 
одлука. Између осталог, наређује да се од родослова царске породице и од усмено 
преношене традиције састави хроника којом ће се доказати божанско порекло 
царске породице и других важних породица. Дворски научник Оо но Јасумаро 
712. двору предаје хронику Кођики. У складу са својом наменом, Кођики доказује 
легимититет власти Јамато династије и њену надмоћ над владарима других куни, 
превасходно над на најјачим противницима, али и над онима које није било тако 
лако подвести под централну управу. Зато је у Кођикију заступљена унија три ми-
толошка система. Први је био формиран у племенском савезу око Јамато двора. 
Други су чинили митови приморских племена, углавном са острва Кјушу, које 
је требало убедити да прихвате Јамато власт. Трећи припада држави Изумо, нај-
јачем опоненту Јамато двора. Уместо да их негира и забрањује, Кођики укључује 
најважније богове Изумо пантеона, нпр. бога ствараоца земље, Оокунинушија, 
али с јасном намером да покаже како су богови Изумоа предали власт божанским 
прецима Јамата, што сада морају учинити и њихови потомци и покорити се Ја-
мато двору. 

И у миту о Јамату Такеруу налазимо одјеке ове идеологије, о чему сведочи и ње-
гово име, етимолошки повезано с државом Јамато. Мит евоцира полуисторијско 
време почетака националне консолидације под влашћу Јамато двора: легендар ни 
цар Кеико, (по предању је дванаести јапански цар, који је владао од 71. до 130. 
године), живео је 106 година и имао је осамдесеторо деце. Међу његовом де цом 
су и два сина престолонаследника. Старији је принц Ооусу, а млађи, принц Оусу, 
поз нат и као пресветли принц Јамато Огуна (Младић из земље Јамато), који ка-
сније добија име Јамато Такеру. Од ране младости Јамато Такеру показује особине 
кул турног јунака − трикстера, који наизменично ствара и разара. Док је био дечак 
од шеснаестак година, тј. док му „коса још увек беше сплетена у венац на челу”6, 
отворено је показивао преку нарав. На суров начин је убио рођеног брата зато 
што овај није указао поштовање оцу. Цар се уплашио „силовите и дивље нарави 
принчеве”7 и од тада је настојао да сина држи подаље од себе. Слао га је да поко-
рава „бесне богове, као и непокорне људе на истоку и западу”.8 Јамато Такеру тако 
постаје један од Јамато војсковођа, немилосрдан према непокорнима и великоду-
шан према онима који су се повиновали царској власти. 

5 После смрти цара Тенђија, његов брат преузима власт од свог братанца, престолонаследника, у 
рату (побуни) у ери Ђиншин и постаје цар Тенму. Више о овоме на јапанском видети: Hoshino, R. 
(1997) Jinshin no ran kenkyu no tenkai, Tokyo: Yoshikawa kobunkan или Kuramoto, K. (2007) Jinshin no 
ran, Tokyo: Yoshikawa kobunkan; на енглеском видети: Duthie, T. (2013) The Jinshin Rebellion and the 
Politics of Historical Narrative in Early Japan, Journal of the American Oriental Society, Vol. 133, No. 2, pp. 
295−320.
6 Фризура какву су носили дечаци који још увек нису прошли обред одрастања (Кођики, стр. 178). 
7 Исто.
8 Исто, стр. 174.
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Митови о побунама непослушних народа и о њиховим поразима, забележе-
ни у најстаријим записима, представљени су као историјске чињенице о освајању 
одређених територија и припајању држави Јамато. И Кођики и Нихонги се слажу 
да је Јамато Такеру својим делањем значајно допринео учвршћивању ауторитета 
Јамато двора, будући да се под „умиривањем и покоравањем” западних и источ-
них земаља, заправо подразумевало увећавање територије под царском влашћу. 
Из тог разлога се у овим наративима, који су сведочили о историји нације, на 
његова достигнућа гледа као на кључну прекретницу. Током владавине његовог 
оца, цара Кеикоа, као и у наредним генерацијама, постављене су границе округа 
и провинција. Чланови царске породице и других лојалних породица добијали су 
титуле, нпр. управитељ земље (куниномијацуко), управитељ (мијацуко), начелник 
округа (агатануши), и онда су одлазили на освојене територије како би спрово-
дили извршну власт. Убрзо је, бар према најстаријим изворницима, дошло и до 
покушаја освајања суседних територија, јер је царица Ђингу (од краја IV до краја 
V века) организовала војну експедицију на корејске државе. 

Мит о Јамату Такеруу описује његове освајачке походе на западне и на источ-
не територије. Како културног јунака − трикстера не одликује само храброст већ 
и довитљивост, он победе односи и мачем и на превару. Прво креће на запад и 
осваја део острва Кјушу. Успева да победи браћу Кумасо Такеру (Силни из земље 
Кумасо) обманувши их тако што се прерушио у девојку уз помоћ своје тетке Ја-
матохиме, свештенице у светилишту Исе. Кумасо Такеру на самрти исказује по-
штовање надмоћнијем непријатељу, дајући му ново име: „Но, видим да у земљи 
Јамато постоји човек, и од нас силнији. Ја ћу ти стога дати име. Одсад ће те славити 
именом принц Јамато Такеру.”9 Наредна земља на освајачком путу Јамата Такеруа 
је управо најјачи опонент Јамато двора − земља Изумо. И овај пут Јамато Такеру 
противника убија на превару, а сада је то Изумо Такеру (Силни из земље Изумо). 
Када му отац нареди да крене у поход на источне земље, Јамато Такеру се пожали 
својој тетки Јаматохиме, „јадикујући и ридајући”, да га отац намерно шаље од себе 
зато што жели да му син страда.10 Упркос томе, он остаје одан оцу и без поговора 
извршава све задатке. Јаматохиме му опет помаже, баш као лик помоћника у бај-
ци, који је увек ту кад јунаку затреба. Овај пут му даје мач Кусанаги и врећицу с 
кременом. Мач Кусанаги (Мач којим се сече трава)11 је име добио управо по овој 
епизоди: када га непријатељ намамио у поље, па се нашао усред пожара, Јамато 
Такеру је мачем покосио траву око себе, па је кременом потпалио противватру и 

9 Кођики, стр. 179.
10 Исто, стр. 181.
11 Мач Кусанаги се од средњег века сматра једном од три царске регалије. Осим мача то су и: огрлица 
од драгуља (yasakani no magatama) Велике богиње сунца, Аматерасу, и бронзано огледало (yata no 
kagami), којим су је намамили из Небеске пећине (исто, стр. 51−53). Змајеубица из јапанског мита, 
бог громовник Таке Хаја Сусаноо, пронашао је мач у репу убијене осмоглаве и осморепе змије Јамата 
но Ороћи и поклонио га је својој сестри, богињи Аматерасу (исто, стр. 57).
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побио противнике.12 У својим даљим освајањима, Јамато Такеру је покорио и „сав 
дивљи народ Емиши”13из североисточних области, за које се сматра да су преци 
народа Аину.14 

Уз Јамату Такеуруа иде и жена достојна таквог јунака. Ототаћибанахиме се жр-
твовала тако што је ушла у море како би примирила бога морског прелаза и омо-
гућила да брод настави даље по мирном мору.15 Смрт Јамата Такеруа је у Кођикију 
приказана као последица његове вере у сопствену непобедивост. Био је толико 
самоуверен да је мач Кусанаги оставио код своје жене16, па је голорук пошао да 
савлада бога планине Ибуки. Бог му се приказао у лику великог вепра, али је Ја-
мато Такеру помислио да је то само божански гласник и није га убио. Бог је онда 
на њега послао грȁд, од чега се јунак разболео и на крају издахнуо. Прича о Јамату 
Такеруу се завршава његовим преображавањем у „белу птицу од осам хвати”17, да-
кле метаморфозом, која се може тумачити и као метемпсихоза.18 Пошто је Јамато 
Такеру страдао извршавајући наредбе свог оца, цара, ова варијанта мита се може 
тумачити и као „прича о сину којег је убио сопствени отац”.19

Док је у Кођикију готово цело поглавље о цару Кеикоу посвећено управо њего-
вом сину, Јамату Такеруу, у хроници Нихонги епизоде о подвизима Јамата Такеруа 
су тек детаљи у извештају о царевој владавини. Осим тога, Нихонги бележи да је 
сам цар Кеико кренуо у поход на острво Кјушу како би покорио браћу Кумасо и 
друге побуњенике, а да је након смрти Јамата Такеруа ишао у обилазак источних 
провинција. Осим тога, постоји разлика између главног текста и варијаната забе-
лежених у Нихонгију, што ће нарочито доћи до изражаја у књигама које су касније 
настајале под утицајем најстаријих хроника. 

12 Кођики, стр. 182.
13 Исто, стр. 183.
14 Народ Аину, који је тек 2008. године званично признат као староседелачки народ Јапана, готово 
је истребљен или асимилован. Легитимитет вишевековној дискриминацији давали су и пежоратив-
ни ставови у најстаријим хроникама, где су они описивани као дивљаци необичног изгледа, које 
није било могуће подвести под цивилизоване царске утицаје (о томе више у: Vasić, D. (2014) Usmena 
književnost Ainu naroda: čuvar kulturnog nasleđa naroda s margina i spona s drugim kulturama, Jezik, 
književnost, marginalizacija: književna istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, str. 387‒399. 
15 Kођики, стр. 183.
16 Овом епизодом се објашњава како се мач Кусанаги нашао у светилишту Ацута, где се чува и данас 
(Кођики, стр. 186).
17 Исто, стр. 190.
18 Разлика између метаморфозе и метемпсихозе лежи у чињеници да је метаморфоза често прола-
зног карактера, док је метемпсихоза заправо трансмиграција, потпун и коначан прелазак душе из 
једног стања у друго. Према Пропу, метаморфоза се ограничава само на спољашност, а метемпсихо-
за припада циклусу смрти и поновних рођења, уп: Prop, V. J. (1990) Historijski korijeni bajke, prev. Vida 
Flaker, Sarajevo: Svjetlost.
19 О односу Јамата Такеруа и његовог оца видети нпр. Saigo, N. (1973) Yamatotakeru no monogatari, 
in: Kojiki kenkyu, Tokyo: Miraisha.
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Најважнија разлика између варијаната мита о Јамату Такеруу, сачуваних у хро-
никама Кођики и Нихонги лежи ипак у приказаном односу између оца и сина. Док 
је у Кођикију Јамато Такеру представљен као трагична фигура прогнаног сина, он 
у Нихонгију ужива очево дубоко поверење и поноси се тиме што је царев син, док 
цар хвали синовљеве подвиге и показује изузетну наклоност према њему. Шта-
више, овде походи нису резултат очеве жеље да сина држи подаље од двора, као у 
Кођикију. То су задаци које, по дужности, преузима принц престолонаследник, а 
неки откривају и његову иницијативу. Узајамно поверење између оца и сина и си-
новљева лојалност, приказани у Нихонгију, заснивају се на хијерархијском односу 
између господара и вазала. То потврђује и Јамато Такеру, који себе доследно нази-
ва царевим вазалом (шин), што одговара положају наследника у рицурјо правном 
систему.20 Исомае Ђунʼићи (Isomae Junʼichi) напомиње да нам овај детаљ указује 
и на време настанка ове варијанте, док се у „наративној структури варијанте из 
Кођикија одражавају ранији модели наслеђивања”.21

И док Нихонги наглашава добре односе између оца и сина, ипак не инсистира 
на блискости између Јамата Такеруа и његове тетке, као што је то случај у Кођи-
кију. Јаматохиме му овде не помаже осим што га опомиње да буде опрезан.22 И у 
једном и у другом тексту, Јамато Такеру је поражен зато што са собом није понео 
мач, већ се голорук ухватио у коштац с богом планине Ибуки. Али, Нихонги више 
истиче његову самоувереност. Такође, главни текст Нихонгија не ставља нагласак 
на мач Кусанаги као што је то случај с Кођикијем и како ће то бити случај у сред-
њовековним варијантама које се темеље на овим хроникама. 

Јамато Такеру је јунак више митова, присутних у етнографским списима, фу-
доки. Фудоки су такође састављани по царској наредби, али нису противуречили 
званичним хроникама, већ су их допуњавали наративима који потичу из локал-
них извора, тако да дају донекле другачија виђења одређених митова и легенди. 
Док су хронике пратиле процесе утемељења и распростирања Јамато власти, 
усредсређујући се превасходно на царску лозу, записи фудоки нису имали кохе-
рентни хронолошки оквир, већ су настајали у појединачним регијама и из таквих 
су перспектива гледали на ширење Јамато утицаја. Ако на фудоки гледамо као на 
извор јапанске митологије, можемо закључити да су, за разлику од хроника Кођи-
ки и Нихонги, где су митови систематизовани у „званичну митологију”, овде дати 
митови који проистичу из локалних традиција, што нам пружа увид у локална 
веровања. То, ипак, не искључује чињеницу да су фудоки под снажним утицајем 
„званичне културе”, што је сасвим у складу с напорима да се држава централизује. 

20 Од касног Асука периода и током Нара периода, тј. од краја VI до почетка VIII века, царски двор 
покушава да имплементира правни систем по угледу на кинески. Таика реформе из 645. године 
представљају прве назнаке примене рицурјо (кривичног и административног) законика. 
21 Isomae, J. (1999) Myth in Metamorphosis: Ancient and Medieval Versions of the Yamatotakeru Legend, 
Monumenta Nipponica, Vol. 54, No. 3, pp. 364−365.
22 Видети: Sakamoto, T. et al. (eds.) (1965–1967) Nihon shoki, Vol 1, in: NKBT 67, Tokyo: Iwanami shoten, 
p. 304.
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Једино су богови (ками) из ових списа, најчешће локална божанства или богови 
послати из централних делова земље, а потом укорењени у овим провинцијама. 

Уколико анализирамо митове о јапанском јунаку, забележене у етнографским 
списима, фудоки, можемо закључити да они откривају подударности с варијан-
тама из историјских хроника, али садрже и одређене елементе којих у хроникама 
нема. Тако је у сачуваном фрагментарном спису, Фудоки из земље Овари,23 дата 
сасвим оригинална епизода у оквиру мита о Јамату Такеруу. У складу са одликама 
ових етнографских списа који на усмену традицију гледају као на историјске изве-
штаје, овде проналазимо још једно објашњење зашто се мач Кусанаги сада налази 
у светилишту Ацута: једне вечери је Јамато Такеру мач окачио о дрво и отишао 
да обави нужду. Када се вратио, видео је да мач у мраку блиста неземаљском све-
тлошћу, попут божанства. Није могао да га ухвати руком, већ је рекао девојци 
Мијазухиме, у чијој кући је одсео, да у његово име однесе мач у светилиште Ацута. 
Варијанте из списа Фудоки из земље Хитаћи и Фудоки из земље Хизен,24 не одуда-
рају у већој мери од званичних текстова историјских хроника. Углавном описују 
како Јамато Такеру напредује у својим походима и како широм земље побуњени-
ке потчињава царској власти. Истовремено, за собом оставља обрадиву земљу и 
људе који ће радити на њој. 

Наредни, Хеиан период (794−1185) доноси нове варијанте мита о Јамату Таке-
руу. Анализе ових сижеа откривају снажан утицај најстаријих књига, у првом реду 
хронике Нихонги. Углавном су се заснивали на главном тексту Нихонгија, док су 
варијанте мита из те хронике, као и она из Кођикија, тек повремено коришћене. Као 
пример можемо навести контроверзну Древну историју Јапана (Сендаи куђихонги 
или скраћено Куђики, вероватно из X века),25 за коју се испрва сматрало да предста-
вља најстарију историјску хронику, да би се касније установило да се темељи углав-
ном на одломцима из постојећих записа, а да су оригинална само два од укупно 
десет томова. Састављаче очигледно нису занимали аспекти међуљудских односа 
из мита о Јамату Такеруу, будући да је њихова пажња усредсређена искључиво на 
освајачке походе, тј. на процес националног уједињења. Текст нема нарочитих књи-
жевних вредности и своди се на неку врсту документарног извештаја. Опис јунака 
је преписан из Нихонгија, али је, рецимо, изостављена епизода у којој он оставља 
мач Кусанаги. И финални део је врло штур: „Иако је Јамато Такеру потчинио источ-
не дивљаке, није успео да се врати на двор. Преминуо је у провинцији Овари.”26 

Друга врста текстова из Хеиан периода за окосницу има чудесне догађаје у вези 
с мачем Кусанаги. Тако се у миту о Јамату Такеруу из историјског записа Кого-
шуи (805)27, насталом на усмено преношеној традицији племена Инбе, преплићу 

23 Исто, стр. 441. 
24 Akimoto, K. (ed.) (1958) Fudoki, in: NKBT, Vol. 2, Tokyo: Iwanami shoten.
25 Sendai kujihongi no gendaigo-yaku, 15. March 2021. http:// http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/sen-
daikuji_mokuji.htm 
26 Исто.
27 Nishimiya, K. (1985) Kogo Shui, Tokyo: Iwanami Shoten.
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елементи из Кођикија и Нихонгија. Ни састављачи овог текста се не удубљују у 
лик самог јунака, али њима нису важни ни сами походи, нити околности које су 
до њих довеле. Његова достигнућа забележена су кратким исказом: „Након што 
је примирио побуњенике на истоку, вратио се на двор.”28 Текст је, зато, потпуно 
усредсређен на чудесне моћи мача Кусанаги, уз мноштво нових елемената, који су 
новина у односу на старе варијанте. Стиче се утисак да је цела митолошка прича о 
Јамату Такеруу подређена причи о мачу. Из тог разлога на њу можемо гледати као 
на етиолошко предање о мачу Кусанаги, које се завршава на следећи начин: „Чуде-
сне моћи овог божанског предмета су тако очигледне. Зато је једино исправно да у 
празничне дане, када двор шаље понуде светилиштима, и њему треба да се укаже 
исто поштовање. Тужно је што се то већ дуго не чини и што се обреди у вези с њим 
не врше у потпуности.”29 Овакво величање мача у запису племена Инбе имало је 
своју јасну позадину, будући да је једно од задужења овог племена било да, пово-
дом устоличења новог цара, двору поклони копију мача Кусанаги. 

Без обзира на разлике међу овим текстовима, можемо закључити да је током 
Хеиан периода, хроника Нихонги уважавана као прва од укупно шест национал-
них историја, па је, самим тим, логичан њен утицај на касније записе. Јасно је и то 
да су поједине породице и племена, као у случају племена Инбе, користили делове 
ове, званично признате историје владајуће породице, и уклапале их са сопственом 
усменом традицијом како би дали легитимитет својим аспирацијама.

Крајем Хеиан периода све више слаби моћ аристократије и почиње беспоштед-
на битка око приватних поседа (шоен), на која су претендовали цареви, локални 
моћници, али и будистичке институције. Формирају се приватне војске које обе-
збе ђују приватне поседе. Ратничка класа у успону постаје све потребнија како би 
се, чак и у престоници, одржала цивилна власт. Убрзо унутар војске почињу да 
се издвајају кланови, а два највећа: Таира (Хеике) и Минамото (Генђи), улазе у 
међусобни сукоб. Клан Минамото побеђује и у Камакури отвара прву војну упра-
ву, шогунат (бакуфу), a шогун преузима власт над целом земљом. У оваквим дру-
штвено-политичким околностима, које су обележиле средњовековни Јапан, слаби 
„центрипетална сила која је држала на окупу националну државу и људи више 
нису, као раније, на Нихон шоки [Нихонги] гледали као на инструмент за облико-
вање друштвеног поретка.”30 Другим речима, најстарије хронике више нису имале 
ранији ауторитет, па ни аутори више нису сматрали неопходним да их користе 
као оквир за своје писање. 

У овом периоду успона ратничке класе приметно је појачано интересовање за 
царске регалије, нарочито за мач Кусанаги. То је вратило популарност и миту о Ја-
мату Такеруу. Варијанте овог мита су записане у више књига из овог периода и њи-
хова окосница је увек јунаков мач. Иако се и ове варијанте базирају на најстаријим 

28 Nishimiya, K. нав. дело, стр. 46.
29 Исто, стр. 47.
30 Isomae, J. нав. дело, стр. 371.
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сижеима, у складу сa опадањем интересовања за Нихонги, у њима ћемо чешће на-
лазити елементе из Кођикија. Добар пример за то су Записи о времену богиње31 Ја-
матохиме.32 Књига садржи идеје једног правца шинтоа, који носи назив Исе шин-
то јер је основан у светилишту Исе у Камакура периоду (1192−1333). Компилатор 
је текст саставио с намером да изгледа као да је настао у време првих хроника и 
зато садржи и најстарије митове.33 Књига бележи и походе Јамата Такеруа и чуде-
сне моћи мача Кусанаги, комбинујући елементе из хроника Нихонги и Когошуи. 
Мачу су приписана чудесна својства, па тако он сȃм, својом вољом, долази да по-
могне јунаку. У складу с наменом ове књиге, да истакне важност светилишта Исе, 
магичне моћи мача су у директној спрези сa овим светилиштем у којем се мач 
испрва налазио, што је увећавало и важност саме Јаматохиме. Управо зато је са-
стављач намерно изоставио везу мача и светилишта Ацута. За њега је неважно све 
што није у директној вези са светилиштем Исе, па чак и лик самог Јаматa Такеруа. 
Додата је једино епизода, које има само у Кођикију, о томе како је цар сина послао 
„у поход подаривши му копље широког сечива од осам хвати, начињено од дрвета 
зеленике.”34 

Стављајући тежиште на чудесни мач, а не на наративе који величају терито-
ријална освајања и ширење утицаја царске власти, рађа се нови аспект овог лика. 
Пред нама искрсава Јамато Такеру каквог не можемо наћи у старим хроникама. То 
је романтични јунак, који је мач Кусанаги намерно оставио код Мијазухиме како 
би јој доказао своју љубав. А ако је већ циљ дела да Јаматa Такеруа представи као 
узор врлине и јунаштва, онда је изостављано све што би га могло приказати као 
несмотреног или склоног преварама. Чак је и његов крај представљан као после-
дица јунаштва и као смрт у боју. 

Елементи мита о Јамату Такеруу јављају се и у другим средњовековним жан-
ровима, рецимо у ратним хроникама (гунки моногатари), као што је Хеике моно-
гатари.35 И ту су у средишту пажње нуминозне карактеристике мача Кусанаги, а 
не сам јунак. Један од разлога за такве тежње био је несрећни догађај током битке 
код Данʼноуре (1185), када је изгубљен мач који је дотад сматран оригиналном 
царском регалијом. Овај догађај је постао повод расправа о аутентичности мача 
Кусанаги који се чува у светилишту Ацута. У неким наративима подржавана је 
теорија да је изгубљена реплика мача, док су други објашњавали како је нестао 

31 Епитет микото (бог/богиња) овде указује на то да је Јаматохиме свештено лице шаманских моћи. 
Древни Јапанци нису строго одвајали богове од оних који су им служили, јер су се богови често 
указивали кроз њих. 
32 Yamatohime no mikoto seiki (1974), in: NST, Vol. 19, Tokyo: Iwanami Shoten.
33 Садржи и објашњење о настанку светилишта Исе: богињи Јаматохиме се обратила Велика богиња 
сунца, Аматерасу, са жељом да се заувек настани у прелепој провинцији Исе, где дувају божански 
ветрови. Зато је Јаматохиме саградила ово светилиште (исто, стр. 30). 
34 Исто, стр. 31. За дрво зеленике се веровало да има апотропејска својства (Кођики, стр. 180).
35 Прича о клану Таира (1371) је епски роман о сукобу између кланова Таира и Минамото, познатом 
и као Генпеи рат.
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прави Кусанаги. Одгонетање ове енигме за царски двор је представљало ствар од 
пресудног значаја. Иако цар за време војне владавине није имао политичку моћ, 
он је ипак и даље био национални симбол. Уз то, губитак моћи двора довео је у 
незавидан положај и шинтоистичка светилишта, па су и за њих свети предмети, 
попут мача Кусанаги, представљали „опипљив доказ легитимности њихове тврд-
ње о привилегованом положају”.36 

Токугава (Едо) период (1603−1867) доноси ренесансу хронике Кођики. Томе 
је нарочито допринео рад следбеника школе јапанске филологије и филозофије, 
Кокугаку (Наука о Јапану). Они су се трудили да изучавањем дуго занемарених 
књижевних текстова открију изворни дух Јапана из периода пре доласка будизма 
и конфуцијанизма. Циљ им је био да интересовања преусмере с проучавања ки-
неских класика на јапанске старе текстове. Под оваквим околностима, Нихонги, 
написан у кинеском стилу и на класичном кинеском, изгубио је статус најважније 
националне историје и примат је дат Кођикију. Један од оснивача овог покрета, 
Мотоори Норинага (1730−1801), истицао је да Кођики садржи најчистији запис 
старог јапанског језика и да представља највернији извор историјских догађаја 
древног Јапана. У овој хроници он је видео суштину јапанске традиције и употре-
био ју је да развије идеју аутохтоне јапанске религије. Можемо рећи да је управо 
Норинага, превођењем Кођикија на савремени јапански језик и својим објашње-
њима, допринео да се овај запис прогласи за канонску и свету књигу аутохтоне 
религије, шинто. То ће у наредном, Меиђи периоду (1868−1912) бити темељ на 
којем ће нићи државни шинтоизам, с централном фигуром цара као божанског 
бића. 

Мит о Јамату Такеруу открива поетику коју је донело модерно доба и потпуно 
нови поглед на митске јунаке. Људи су се све више занимали за ликове јапанских 
митова, али не за недодирљиве идоле без људских емоција, већ су, напротив, у 
њима проналазили „моделе људских осећања”.37 Норинаги је зато дража трагичка 
фигура Јамата Такеруа из Кођикија, која пати и тугује зато што га отац намерно 
шаље од себе и као да не мари да ли ће му син страдати, од слике хармоничног 
односа између оца и сина из Нихонгија. Јунак није ништа мање храбар и његова 
одлучност да испуни очева очекивања није умањена тиме што отворено показује 
тугу и тражи утеху од јединог бића којем је стало до њега, тј. од своје тетке Јамато-
химе. Норинага ставља нагласак на емоције, као главну вредност човековог посто-
јања.38 Таква тумачења, базирана на разумевању људских бића доносе сасвим нове 
интерпретације најстаријих текстова. То ипак не значи да су она нужно и вернија 

36 Isomae, J. (1999) Myth in Metamorphosis: Ancient and Medieval Versions of the Yamatotakeru Legend, 
Monumenta Nipponica, Vol. 54, No. 3, p. 378.
37 Исто, стр. 379.
38 Више о Норинагиним ставовима у: Norinaga, M. (1976) Kojiki-den, in: MNZ, Vol. 3. Tokyo: Chiku-
ma-shobo, p. 219.
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оригиналним ставовима састављача, јер тек „посредством читаоца дело […] улази 
у хоризонт искустава, који се непрестано мења”.39 

Већ на основу овог кратког прегледа варијаната мита о Јамату Такеруу, можемо 
сагледати утицај најстаријих историјских хроника у Јапану. Те варијанте су па-
жљиво биране и дотериване како би што боље одговарале намени штива у којем 
су се нашле. Хронике Кођики и Нихонги су настале у древном периоду јапанске 
историје, са сасвим јасним циљевима – да се докаже божанско порекло цара и 
легитимитет његове власти, и то не само становништву државе Јамато. Било је 
потребно и осталим државама с територије данашњег Јапана, али и кинеској ца-
ревини и тадашњим корејским земљама, показати на који начин су војсковође 
попут Јамата Такеруа покориле и умириле бесне и непокорне, тј. извршиле војну 
инвазију и нове територије ставиле под власт Јамато двора. На тај начин се и од 
потомака покорених могла тражити покорност. 

Формирањем државе с рицурјо правним системом, прва царска хроника, Ни-
хонги, прихваћена је као званична национална историја и ту улогу је задржала 
и током наредног, Хеиан периода. Митски догађаји су прихваћени као историј-
ске чињенице. Тако су и подухвати Јамата Такеруа истицани као прекретница од 
изузетног значаја, јер је он, у полуисторијско време почетака националне консо-
лидације, знатно допринео увећању територије Јамато царства. Ипак, утицај нај-
старијих хроника се ту није завршавао. Састављачи каснијих записа са сродном 
тематиком нису доводили у питање ауторитет Нихонгија, већ су се ослањали на 
овај запис као на извор информација о митолошкој прошлости, не сумњајући у 
њихову истинитост. Новине су се састојале у томе што су поједини компилатори 
издвајали епизоде које су сматрали релевантним и онда их допуњавали сегменти-
ма из алтернативних текстова, у првом реду из хронике Кођики или из етнограф-
ских списа фудоки. Другим речима, у центру пажње више нису били подухвати и 
судбине митских јунака, већ само одређени елементи из тих митова, попут мача 
Кусанаги, које је било могуће искористити у идеолошке и политичке сврхе, па и за 
личну промоцију. Средњи век је донео нову, ратничку идеологију и најавио нова 
тумачења најстаријих хроника и у њима сабраних митова. Епизоде из тих митова 
доживљаване су као војничке приче. Јамато Такеру с временом постаје идеали-
зовани романтични јунак, симбол највиших врлина. Буђење националног духа у 
модерном периоду јапанске историје за последицу је имало и истицање јапанских 
вредности и оспоравање свега што је долазило из иностранства. Нихонги је изгу-
био статус прве националне историје и на пиједестал је постављен Кођики, који 
је сматран аутентично јапанским. Јапанцима је све ближи постајао реалистички 
лик митског јунака, откривен у Кођикију, који се не стиди да заплаче и да потра-
жи утеху. Међутим, с временом су Јапанци престали да дају примат једној или 
другој хроници и почели су да о њима размишљају као о изворницима митске 

39 Kutsuwada, O. (1976) Chohatsu toshite no bungaku-shi, Tokyo: Iwanami shoten, p. 30.
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прошлости, обједињујући их заједничким изразом Кики (реч састављена од по-
следњег слога оба наслова: Кођи-ки и Нихоншо-ки). 

У савремено доба, јунаци попут Јамата Такеруа, с којима се јапански народ мо-
гао идентификовати, добијају нове улоге. Баш као друге националне иконе, а јед-
на од њих је и чувени мајушни јунак народне приповетке, Момотаро40, и Јамато 
Такеру је често коришћен у сврху стварања и истицања националног идентитета. 
Нарочито када је сународнике требало надахнути да несебично положе животе у 
борби за своју земљу и за свог цара. То значи да се и овај јунак нашао у средишту 
пропаганде, и то нарочито током Другог светског рата, када је било потребно ја-
сно одвојити праведни јапански дух од „демонских” страних уплива. 

Јамато Такеру ни данас није заборављен. О његовој храбрости можемо читати 
у савременим романима гледати позоришне представе о њему. Тако је овај митски 
јунак постао главни лик истоименог позоришног комада, постављеног 1986. годи-
не.41 Представа је весник нове позоришне форме, „супер кабуки”, која традицио-
налним техникама придодаје савремене елементе, почев од употребе савременог 
јапанског језика на сцени. Митског јунака проналазимо и у стрипу (манга) и у 
анимираном филму (аниме). Можда је најбољи пример за то научнофантастична 
анимирана серија од 37 епизода, Јамато Такеру из 1994. године, која је имала и на-
ставак, Јамато Такеру: после рата. Серија укључује мотиве преузете из најстари-
јих хроника, Кођики и Нихонги, док описује авантуре дванаестогодишњака Јамата 
Такеруа у 25. веку. 

Јапан не заборавља и не занемарује своју традицију. Историја јапанске књи-
жевности сведочи о сталном враћању старинама кроз увек присутни интертек-
стуални дискурс. Можда је управо то један од разлога што се јапански научници 
наново враћају анализама најстаријих хроника, али и зато што су у савременој поп 
култури у толикој мери заступљени елементи јапанске митологије. 
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JAMATO TAKERU − JAPANESE HERO BETWEEN MYTH AND HISTORY

Abstract: Yamato Takeru is one of the most famous Japanese heroes. He has a carefully 
chosen name, which connects him with the state of Yamato, the predecessor of todayʼs 
Japan. He is characterized by all the features of a mythical hero: courage, strength and 
ingenuity, but mythological story includes also fairy-tale motifs such as a miraculous 
sword, helpers, disguise, falling in love, and finally, supernatural death due to encounter 
with a numinous force. The oldest variants of the myth about this fearless warrior we 
can find in the first Japanese historical chronicles (8th century). Adding certain elements 
to the common ground and combining them in accordance with their own narrative 
aspirations, these texts gave their own recognizable variants of the myth of Yamato Takeru, 
which were a clear reflection of the ideology of the time. Regardless of the differences, 
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these variants describe the achievements of Yamato Takeru as a key turning point, 
because in that semi-historical time that is also the beginning of national consolidation. 
By “calming and subduing” western and eastern countries, he contributed to increasing 
the territory under imperial rule and strengthening the authority of the Yamato court. In 
the following centuries, new variants of the myth about this hero were created on these 
bases. Some are focused on territorial conquests and spreading of the influence of the 
imperial government, while the miraculous events related to the Kusanagi sword were 
more important to the others. Recently, Yamato Takeru has been used, in the same way 
as the other national icons, to create and highlight Japanese national identity, especially 
when it came to inspiring the people to selflessly lay down their lives for the country and 
the emperor. 

Key words: Yamato Takeru, Yamato, Kojiki, Nihongi, fudoki, Kusanagi sword
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PERSIAN HEROES OR TIMURID PRINCES: 
THE CASE OF AN ILLUSTRATED 

MANUSCRIPT OF THE TABAQAT-I NASIRI
Abstract: The paper deals with a particular illustrated manuscript of the Tabaqat-i Na-
siri in which scenes of Persian heroes are also depicted and illuminated. Analyzing this 
manuscript, but also the codicological tradition of the Prince Baysunghur era and various 
other manuscripts, the author raises the question whether in reality the author of these 
illustrations had in mind Persian princes when he depicted characters of epic heroes. 

Key words: Prince Baysunghur, Tabaqat-i Nasiri, Persian manuscripts, Persian heroes

INTRODUCTION

The Nasirean Generations (Tabaqat-i Nasiri), a history of dynasties that ruled Iran 
and India, was composed by Minhaj b. Siraj Muhammad Juzjani in the ṭabaqat 
genre in 658/1260.1 The book contains 23 chapters, each in one ṭabaqa (section), 

beginning with the history of the prophets (tabaqa-yi anbiyaʾ) from Adam to Muham-
mad, a short account of the caliphs, the history of pre-Islamic Persian kings and the 
history of Yemen, as well as the dynasties that ruled in Iran and Central Asia during the 
Islamic period up to the time of the author in the Ilkhanid period.2

Juzjani was born in Ghur (today’s central Afghanistan) in 589/1193 and died in Delhi 
in the second half of the 13th century.3 Iqtidar Siddiqui, who has studied the Tabaqat-i 
Nasiri and its author, observed that Juzjani was a “profound scholar of religious scienc-
es, a statesman, well-versed in the arts of diplomacy and expert in intricate political 

1 The term ṭabaqa is more normally applied to a biographical work, with the meaning of ‘generation’. There 
is a very full account of Juzjani’s life and his Ṭabaqat by Siddiqui, I. H. (2010) Indo-Persian Historiography 
up to the Thirteenth Century, Delhi: Primus Books, pp. 93–157.
2 Bosworth, C. E. (2011) Ṭabaqāt-e Nāṣeri, Encyclopædia Iranica (online edition), London: Encyclopædia 
Iranica Foundation. http://www.iranicaonline.org/articles/tabaqat-naseri(last accessed 10. 5. 2021).
3 Bosworth, C. E. (2010) Menhāj-e Serāj, Encyclopædia Iranica (online edition), London: Encyclopædia 
Iranica Foundation. http://www.iranicaonline.org/articles/menhaj-seraj (last accessed 10. 5. 2021).
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manoeuvre”.4 He wrote the Tabaqat-i Nasiri in his retirement and dedicated it to Sul-
tan Nasir al-Din Mahmud Shah, son of Iltutmish, Sultan of Delhi. Juzjani names as his 
sources the same chronicles that were sources for the Shahnama, saying he regards the 
information provided by those sources as dubious and problematic compared with what 
he will retell of history as illuminated by the pure light of Islam.5 One of the world’s long-
est epics (around 50,000 couplets), the Shahnama was composed by the Persian poet 
Abu’l-Qasim Firdausi between c. 977 and c. 1010, and is considered the national epic of 
Greater Iran. 

A copy of the Tabaqat-i Nasiri was copied in Herat for the Timurid bibliophile prince 
Baysunghur Sultan (1397–1433), who is considered one of the greatest patrons of man-
uscript production in the history of Persian art. He was the grandson of Timur (Tamer-
lane) and heir apparent to the throne of his father, Shahrukh, who had united eastern and 
western Iran under his rule. Baysunghur’s royal workshop and library was located in a 
beautiful garden (Bagh-i Safid) in the Timurid capital, Herat. This exquisite copy, housed 
in Berlin, Staatsbibliothek (Petermann I 386), is the earliest illustrated manuscript asso-
ciated with his celebrated library, and as Thomas Lentz observes, “it is decidedly a royal 
product in terms of both quality and execution of the text and its decorations”.6 David 
Roxburgh further suggests that the narrative history of exemplary figures in this work 
was designed to provide models and incentives to the young prince.7 According to the 
colophon (on which more below), it was copied to educate the prince and prepare him 
for discussions in erudite courtly company. This education was to cover the sequence of 
dynasties to which he was heir.8

In this imperial, edificatory context, the illustrations of this manuscript are of ut-
most significance, which I will analyse after providing a brief description of the physical 
and codicological traits of the work. It is bound in a modern European binding of dark 
brown leather covering the pasteboards and doublures. The cover does not have any 
decoration except for simple rectangular borders with minimal tooling. The edges and 
corners are worn and decayed. The codex contains 155 folios of light ochre coloured 
paper of lower quality than would become the norm for Baysunghuri papers later. The 
text is written in a beautiful naskh script and the rubrics are mostly in riqaʿ in outlined 

4 Siddiqui, op. cit, 93.
5 Bosworth C. E, Menhāj-e Serāj.
6 Lentz, T. W. (1985) Painting at Herat under Baysunghur ibn Shahrukh, unpublished PhD dissertation, Har-
vard University, pp. 67–70. Lentz has discussed this manuscript in his thesis, largely based on Stchoukine, I. 
et al. (1971) Illuminierte Islamische Handschriften, Wiesbaden: Frank Steiner Verlag, pp. 17–18. The number 
of manuscript folios is inadvertently given as 55 instead of 155 there. 
7 Roxburgh, D. J. (2005) The Persian Album, 1400–1600: from dispersal to collection, New Haven: Yale Uni-
versity Press, p. 70. 
8 The Tabaqat-i Nasiri is published in Minhāj Sirāj (1964) Ṭabaqāt-i Nāṣirī yā tārīkh-i Īrān va Islām, ed. A. 
Ḥabībī Kabul: Historical Society of Afghanistan. For a translation, see Ṭabaḳāt-i-Nāṣirī: a general history of 
Muhammadan dynasties of Asia, including Hindustān, from A. H. 194 (810 A. D.) to A. H. 658 (1260 A. D.) 
and the irruption of the infidel Mughals into Islām, (1881), 2 volumes, Raverty, H. G., trans. London: Asiatic 
Society of Bengal.
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gold.9 It has been heavily damaged and poorly restored. Almost all the folios have been 
re-margined and remounted; only a few pages have survived with catchwords. Th e top 
corners of the folios have been damaged by water and damp, which has aff ected the col-
ours in the illuminations and washed them out. Th e illuminations are in blue and gold 
with tiny fl oral patterns of the so-called Shirazi style and the borders are adorned with 
knotted chains in gold (fi g. 1).Th e palette includes lapis lazuli, crimson red, sky blue and 
pink. Th e folios are ruled in gold outlined in black with an outer line in blue. Th e text is 
also adorned with numerous genealogical charts rich in circular elements.10

Fig. 1. Th e illuminated. Ṭabaqāt-i Nāṣirī (814/1411). Berlin, Staatsbibliothek, 
Petermann I 386, ff . 1v–2r. frontispiece

Illustrating Persian Kings

9 http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN740833111&PHYSID=PHYS_0001&DM 
DID=(last accessed: 10. 5. 2021)
10  A list of folios with charts and graphic diagrams is provided in Pertsch, W. (1888) Verzeichniss der 
persischen Handschrift en der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Berlin: Georg Holms, pp. 384–385. More de-
tails on the charts are found in Lentz, op. cit, pp. 69–70 and 181, n. 5.
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Th e manuscript contains two illustrations on folios 27r and 54v, both measuring 113 
× 13 mm.11 Th e fi rst depicts the moment from the Shahnama in the narrative of Iskandar 
and Dara, when Iskandar asks the dying Dara for his last wishes (fi g. 2).12 Two horses in 
the middle of the scene confront each other, which serves to emphasise the horizontal 
line of Dara’s body prone on the battleground. His abandoned sword next to his corpse 
provides another horizontal element. Iskandar is kneeling by his dying body holding 
Dara’s head on his lap. Th e motionless horses and fi gures convey a pause in time with 
a profound sense of peace. Dara dies calm in the knowledge that Iskandar promised to 
protect his family and respect his people’s faith. 

Fig. 2. Iskandar and Dara. Tabaqat-i Nasiri (814/1411–12). Berlin, Staatsbibliothek,
Petermann I 386, f. 27r.

11 Th e illustrations are reproduced in a catalogue by Stchoukine et al., op. cit, tafel 13, no. 2. Th is illustration 
is identifi ed only as ‘a royal audience’. See also Pope, A. U. (1938) A Survey of Persian art, from Prehistoric 
Times to the Present, ed. P. Ackerman, Oxford: Oxford University Press, pp. 5 pls. 941 & 943. Lentz refers to 
these two plates as examples of Shirazi illuminations. Lentz, op. cit, p. 181, n. 4.
12 Dara in the Shahnama is believed to be the same historical fi gure as Darius III (r. 336–330 BC), the last 
Achaemenid ruler.
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Th e painting includes aesthetic elements found in earlier paintings from Shiraz, such 
as the high horizon, golden sky and sparse foliage. Th e composition has left -right sym-
metry: the two symmetrically opposed horses diff er only in their colouring and saddle 
decoration, while the umbrella on the right above Iskandar’s horse is balanced on the left  
by a diagonal fl agpole bearing a fl ag fl uttering above Dara’s horse. 

Th e second illustration (folio 54v) depicts the Seljuk Sultan Sanjar (r. 1097–1118) 
on the throne with three standing fi gures on the right and two on the left , one of whom 
is seated on a chair, appearing to be a prince (fi g. 3). Lentz states that “the relationship 
between image and text also remains old-fashioned, the paintings solidly bracketed and 
with no penetration by the text into the image, a situation which may however be due 
more to the conservative nature of painting done for the historical manuscripts”.13 How-
ever, the fi gures are identifi able from the text directly below the image.14 If the imagery 
was meant to follow the text closely, it would seem that the three men on the right are 
Sanjar’s sons: Muḥammad, Yuzbak and Ihsan; the fi gure on the far left  is Sanjar’s slave, 
Altakin, to whom he granted Arran, Iraq and Azar[baijan]; and the seated prince with a 
crown in the foreground would be Sunqur, whom Sultan Sanjar appointed atabeg gov-
ernor of Fars. Th is would provide a pleasing visual pun to be deciphered by the intended 
recipient (Prince Bay-Sunqur) as he read the text below the image.15

Fig. 3. Sultan Sanjar enthroned. Tabaqat-i Nasiri (814/1411–12). Berlin, 
Staatsbibliothek, Petermann I 386, f. 54v.

13 Lentz, op. cit., p. 70.
14 Th e text is found in Minhāj Sirāj, op. cit., p. 257.
15 Th e predominant spelling of Baysunghur’s name in Persian sources is Baysunqur. 
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A dedication note on the fi nal folio (f. 155v) connects the manuscript to the Prince 
Baysunghur (fi g. 4). According to the scribe, he completed copying the book of Tab-
aqat-i Nasiri on the history of previous kings and rulers on Monday, 15 Rajab 814/2 
November 1411, and it was produced only for the prince to study and to use in courtly 
discussions with scholars of Baysughur’s circle. He signed his name as Ahmad b. Masʿud 
from Khorasan (his nisba is illegible). 

دق عقو غارفلا نم ةباتک هذه تاقبطلا ةیرصانلا یف نایب بتارم نیطالسلا وةینامزالا
کولملا صوصخلهیناوالا ةنازخ ةرضح ةرضخ ةیناطلسلا و رصح هعلاطملا هنومیملا
رظنب کرابملا صخاب سولجلا یف هسلاجملا هیناحورلا نیب ثحابمب لضافالا هبیطملا
هیناحیرلا نم یلعا سلاجملا ةیناقاخلا ةیروغنسیبلا دلخ هللا یلاعت هناطلس و مادا هرمع و
دم هلظ وانیلع یلع ریاس نیملسملا نیعمجا یلع دی فعضا دابع هللا و لقا دیبع نم هنادبع
لجال ناطلسلا نب .هناطلس
ملقب دحاو نم ةدبع ةدحاو نم دبع ةیناطسولا ةنولم نم ناولالا ةیبانعلا ةیومدلا ةملعم ةمالعب
ةیعطقلا ةیفرطلا تحت ةقشلا ةدحاولا نم ةیناتحتلا (نیقش) نیتقشلا احتفم یف لیذ
راظتنابایاجرلا ماعنالا و ایاطعلا نم هللاانق لیاضفلاب ةینابرلا و تامارکلا ةیناحبسلا
ریقفلا ریقحلا دمحا نب دوعسم رهتشملا ةرهشلاب نم ...وّرلا ماوقالا ةیناسارخلا موی
طسو [نینثالا] ... رهش هللا بصالا یف یف [بجر]رهشلا ةنس عبرا رشع و هیامنامث نم
خیراوتلا ؟هیفالسالا 16هیوفطصملا

Fig. 4. Colophon. Tabaqat-i Nasiri (814/1411–12). Berlin, Staatsbibliothek, Petermann 
I 386, f. 155v.

Th e place the manuscript was transcribed is not mentioned in the colophon or else-
where in the manuscript, yet in many studies it has been stated without evidence that 

16 Th e month is illegible but based on the adjectives, it is very likely Rajab.
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it was copied in Herat.17 The illuminations are considered by both Thomas Lentz and 
Elaine Wright to be in the Shirazi style and the illustrations, as Ivan Stchoukine correctly 
stated, manifest Muzaffarid influence and are similar to works executed in Shiraz.18 Bar-
bara Brend argues that the forward set of the faces in the illustrations of this manuscript 
“contains hints at a style of Shiraz, and this agrees with the ‘soft leaf ’ or ‘floral’ illumi-
nation of the frontispiece”. She continues: “the style is not Muzaffarid at its mannered 
extreme but shares the feature of the forward face”.19 It is thus highly likely that the man-
uscript was produced in Shiraz rather than Herat.

One possible reason that some scholars have assumed it was produced in Herat seems 
to have been the identification of the scribe. The nisba of Ahmadb Masʿud is illegible 
due to damage, but from what has remained we can speculate that it probably indicates 
‘al-Rumi’. Ahmadal-Rumiis recorded by Mustafa ʿAli and later by Habib Isfahani to have 
been one of the scribes employed in Baysunghur’s library.20 This is mainly based on a 
well-known calligraphic exercise on a folio done by Baysunghur and other calligraphers 
and courtiers after a model line in riqaʿ attributed to Maulana Ahmad al-Rumi (Topkapi 
Palace Library, album H. 2152, f. 31v).21 In the same album (H. 2152, f. 10r) there is a 
calligraphic specimen signed by “Ahmad, the least of Baysunghur’s staff ”, with no further 
information:

.هکلم دلخ و هرمع یلاعت هللا مادا روغنسیاب ناطلسلا دابعلا لقا دمحا

17 The earliest such statement I have come across was made by Soucek, P. (1979) The arts of calligraphy, In 
The Arts of the Book in Central Asia, 14th–16th Centuries, Boulder, Paris: UNESCO, p. 13. After that, see 
Lentz, op. cit, 67. Akimushkin, O. (1997) The Library-Workshop (kitābkhāna) of Bāysunghur-Mīrzā in Her-
at, Manuscripta Orientalia. Vol. 3, No 1, March, Saint Petersburg: Peter the Great Museum of Anthropology 
and Ethnography (Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences and the State Hermitage Museum 23, 
n. 15.Roxburgh, op. cit., p. 66.Wright, E. J. (2012) The Look of the Book: manuscript production in Shiraz, 
1303–1452, Washington, D. C., Seattle, Dublin: University of Washington Press, p. 118.
18 The two illustrations contain Muzaffarid elements but more elaborately executed. Stchoukine provided 
further examples of Muzaffarid aesthetics in Stchoukine et al.op. cit., p. 18. See for example the Shahna-
ma, 772/1371, H. 1511, Topkapi Palace Library, Istanbul (compare with the folio 276r: ‘Khusrau Parviz 
enthroned’); and the Shahnama, 796/1393–94, MS. Tarikh Farisi, no. 73, Dar al-Kutub, Cairo (compare with 
the folio 94r: ‘Kay Khusrau reproaches Tus for his actions’ and the folio 135v: ‘The third combat: Guraza kills 
Siyamak by throwing him to the ground’) (last accessed: 15. 8. 2017). 
19 See Brend’s article in The Diez Albums: contexts and contents (2017) Gonnella, J. et al., eds.Leiden, Boston: 
Brill, pp. 316–317.
20 ʿAlī, Mustafā (1369/1990) Manāqib-i hunarvarān, trans. Pūrsubḥānī H.Tehran, p. 44.Iṣfahānī, Mīrzā 
Ḥabīb (1369/1990),Taẕkira-yi khaṭṭ va khaṭṭāṭān, trans. Akbarī R. Ch. Tehran, p.71. Mustafa ʿAli’s account 
is translated into French by Les Calligraphes et les Miniaturistes de l’Orient Musulman (1908) trad. Huart, C., 
Paris: E. Leroux, p. 98.
21 On the calligraphic exercise, see Roxburgh, op. cit., 85–86. The image is reproduced in Lentz, T. W. and G. 
D. Lowry (1989) Timur and the Princely Vision: Persian art and culture in the fifteenth century, Los Angeles: 
Los Angeles County Museum of Art & Arthur M. Sackler Gallery, p. 115, fig. 39;Gonnella et al., op. cit.,154, 
fig. 5.13. Folio 10r is reproduced in Roxburgh, D. J. (1996) ‘Our Works Point to Us’: Album making, collecting, 
and art (1427–1565) under the Timurids and Safavids, PhD dissertation, University of Pennsylvania, 1996, 
p. 1111, fig. 37.
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Lale Uluç states: “he was probably the same calligrapher who had signed his name as 
Ahmad al-Rumi in the exercise on H. 2152, f. 31v”.22 Ahmad Rumi seems to have been 
an accomplished calligrapher under Baysunghur; however, at the time this copy of the 
Tabaqat-i Nasiri was being produced (814/1411), the library and atelier in Herat had 
yet to be established. Therefore, Aḥmad Rumi’s whereabouts in 1411 are unknown and 
there is no evidence to confirm his presence in Herat rather than Shiraz. In the light of 
the Shirazi style of decorations, I consider it more likely that the codex was prepared by 
artists working in Shiraz, probably under Iskandar Sultan and created specifically as a 
gift for his cousin Baysunghur. Clues to support this hypothesis are found in the choice 
of subjects for illustration.

DISCUSSION

The Tabaqat-i Nasiri, as noted, was copied for and dedicated to Baysunghur in 
814/1411 to educate the young prince in the history of Iran and the sequence of dynas-
ties from ancient times up to the Ilkhanids. The copy made for Baysunghur is a sum-
mary of the original book, enlivened by diagrams and charts and two illustrations, to 
be digestible for and attractive to the 14-year-old. The limited number of illustrations 
and the choice of scenes are therefore significant for deducing who commissioned the 
manuscript.

Among all the narratives and characters in this extensive work, only two are singled 
out for illustration: Alexander and Sanjar. The first scene is placed precisely at the be-
ginning of the account of Iskandar, section 10 in tabaqa 5, and the second precisely at 
the beginning of the account of Sultan Sanjar, section 6 in tabaqa 12.23 One reason for 
the choice of scenes is surely the familiar concept of creating a ‘mirror for princes’ and 
emphasising the exemplary character of these two rulers. Iskandar promises the dying 
and defeated Dara that he will marry his daughter, protect his people and deal with his 
murderers. This depicts a just and moral ruler who promises his enemy to fulfil his last 

22 Qazi Ahmad Qumi’s account of an Ahmad Rumi in the Gulistān-i Hunar does not overlap with the time of 
Baysunghur, for it places him in the time of Oljeitu (r. 1304–1316). Qumī, Qāżi Aḥmad (1383/2005),Gulistān-i 
hunar, ed. Suhaylī Khwānsārī A., Tehran, p. 23. For the English translation, see Minorsky, V. (1959)Callig-
raphers and Painters, Washington, D. C.: Freer Gallery of Art, p. 62. That is further supported by the date 
in the last manuscript Ahmad Rumi is known to have copied, 716 AH. See Qilīchkhānī, Ḥ. R. (1392/2014) 
Darāmadī bar khushnivaīsī-yi Īrānī, Tehran, p 260, although he does not provide any details about the man-
uscript. There is another scribe named Aḥmadb. Ismaʿil b. Muhammad Rumi, who copied a collection of 
treatises in naskh script (Ms. no. 1929, Tehran Melli Library) in 804/1401–2, but he cannot be the same as 
Ahmadb. Masʿud. A comparison with the hand of the Tabaqat shows dramatic discrepancies between the 
two. Sheila Blair speaks of Ahmad Rumi as “the Timurid court calligrapher”, when referring to the model 
for the calligraphic exercise of Bāysunghur and others (Blair, S. (2003). Yāqūt and his followers, Manuscripta 
Orientalia, 9:3, September. Saint Petersburg: Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography 
(Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences and the State Hermitage Museum, p. 41.
23 The text of this manuscript is not identical to that in Ḥabibi’s edition. The story of Dara and Iskandar 
comes in Minhāj Sirāj, op. cit., 147–48, and Sultan Sanjar in p. 257.
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wishes while holding his head on his lap. I have already mentioned the aesthetic appeal 
to peace in this treatment.

Juzjani’s treatment of Sanjar is extensive. As Siddiqui states, the chronicler “appears 
to have been in a hurry to link the narrative with the history of the reign of Sultan 
Sanjar, the last great sultan of his dynasty who revived the grandeur of the Saljuq Sul-
tanate”.24 Juzjani emphasises Sultan Sanjar’s virtues as a ruler, such as his generosity 
and forgiving nature, as well as his success in battle. “His reign ushered in a period 
of peace and prosperity and people appear to have lived a life of contentment”.25 The 
author “describes Sultan Sanjar as a great ruler, possessed of excellent qualities of head 
and heart. A patron of learning and the learned, the sultan gathered a large number 
of scholars and showed an interest in poetry”.26 The commissioner of the manuscript 
redoubled the emphasis on Sanjar’s virtues by choosing Sanjar enthroned as the subject 
for the second of only two illustrations. As we know, this is not a commonly pictured 
subject concerning Sultan Sanjar: the scene depicted most often is ‘Sultan Sanjar and 
the old woman’.27

A further significant reason for depicting these two scenes becomes apparent when 
we consider the interaction between text and image. One scene depicts the virtuous 
king, Iskandar, and the other pointedly illustrates a scene of Juzjani’s history – one which 
also contains Prince Sunqur, who shared the name of the manuscript’s recipient, Baysun-
ghur. Could this mean that it was a gift from Baysunghur’s cousin, Iskandar Sultan, the 
other famed Timurid bibliophile and patron of the book arts, who ruled in Shiraz? The 
fact that Prince Sunqur is shown in the vicinity of Sultan Sanjar, here an archetype of just 
kingship, might be taken to reflect Baysunghur’s position vis-à-vis his father Shahrukh, 
particularly since the choice to depict only Sunqur at court in the section where his rule 
in Fars is described by Juzjani would have been unrelated to the situation of a teenage 
prince while his father was in power.28 We can therefore speculate that the Tabaqat-i 
Nasiri was a gift from Iskandar Sultan in Shiraz to his cousin and the heir apparent to 
Shahrukh’s throne in Herat. It likewise bears remembering that a few years after this 
manuscript was completed, and very probably gifted, Shahrukh defeated Iskandar Sul-
tan and took control of his grand library and artists, some of whom were transferred to 
Herat to serve in the atelier of Prince Baysunghur. Ahmad Rumi could well have been 
among those artists.

24 Siddiqui, op. cit., 111.
25 Ibid., p. 113.
26 Ibid.
27 One other instance of the illustration of ‘Sanjar enthroned’ is found on folio 142r of the Jamiʿ al-Tavarikh 
of Rashid al-Din (d. 1318), Or. Ms 20, Special Collections, Edinburgh University Library, Edinburgh. It is ac-
cessible on the website: https://images.is.ed.ac.uk/luna/servlet/detail/UoEsha~4~4~64742~103064?page=27 
(last accessed: 10. 5. 2021).
28 The account of Sunqur himself in the manuscript is only three lines, in folios 57v–58r.
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This observation is pertinent to Brend’s recent suggestion that “the manuscript was 
some twenty to thirty years old when presented to the prince”.29 She argues this on the 
basis of the illustrations, concluding that “the dating of 1411 is difficult to reconcile with 
its style”. The implication for such a conclusion is that the colophon was added later. It is 
not inconceivable that the colophon is not original, since there is damage at the bottom 
of the folio and the rulings are retouched. There is no way to compare the hands, because 
the scripts of the colophon and the text are different. But even if the colophon were a 
later addition to a manuscript that was produced 20–30 years earlier, how could one 
explain the extraordinary relevance of the only two paintings to the eventual donor and 
recipient of the gift? We can be sure that the paintings are contemporary with the text, as 
they are positioned in the appropriate places, at the beginning of the relevant narratives. 
I have verified that space was dedicated to the scenes from the outset and there is no 
missing text before and after the illustrations. 

If we accept the hypothesis that the manuscript was indeed commissioned by Iskan-
dar Sultan, it remains a conundrum why the illustrations should be somewhat distant 
from the style of other productions from his atelier, such as the two well-known antholo-
gies in the British Library (Add. 27261) and in the Gulbenkian Museum (L.A.161); some 
elements seem rather old-fashioned, recalling the illustrations of earlier decades, mainly 
Muzaffarid. Elaine Wright, however, states that the Muzaffarid style of painting “never 
fell into disuse”, thus challenging the idea that this style was revived only after the fall of 
Iskandar Sultan.30 She argues that paintings made for Iskandar’s incomplete anthology 
dated 816/1413–14, Isfahan (Topkapi Palace Library, B. 411, f. 161v), represent “the so-
called basic Shirazi mode of painting”.31 The same principle could well be relevant to the 
question of the ‘archaic’ paintings of the Tabaqat-i Nasiri. In addition, a similar style of 
painting is found in an undated manuscript of the Khamsa of Nizami with 24 paintings, 
currently preserved in the Bryn Mawr College Library in Pennsylvania (Ms. BV 51). Yael 
Rice has discussed the manuscript and its illustrations comprehensively, arguing that the 
‘archaic’ or ‘early’ style of the Bryn Mawr Khamsa could well have been still in use at the 
time of Iskandar Sultan and even after his execution in 1415.32

CONCLUSION

The Tabaqat-i Nasiri dated 814/1411 was produced for the teenage Prince Baysun-
ghur to educate him about the history and lineage of the rulers he was positioned to 
inherit. However, he died at the age of 35, and never ascended the throne. The only two 

29 Gonnella et al., op. cit.,p. 317.
30 Gray, B. (1979) The school of Shiraz from 1392 to 1453, in The Arts of the Book in Central Asia, 14th–16th 
Centuries, p. 138.
31 Wright (2012): 171–72 and 360, n. 25.
32 Rice, Y. (2011) An early fifteenth century ‘Khamsa’ from Shiraz in the Bryn Mawr College Library, Muqa-
rnas, Cambridge, MA: Brill, 28, pp. 265–281, esp. pp. 277–279.
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illustrations of the manuscript, depicting Persian heroes, kings and princes, are selected 
carefully in a way that the protagonists associate with homonymous princes in the house 
of Timur: one shows Iskandar and the other Prince Sunqur, presenting Iskandar Sultan 
and Prince Baysunghur as their respective Timurid avatars. Therefore, it is possible to 
speculate that Prince Baysunghur received the manuscript as a gift from his cousin a 
few years before Iskandar was defeated and executed by Baysunghur’s father, Shahrukh, 
who transferred Iskandar’s cultural legacy to Herat wholesale, library treasures and book 
artists alike. In 1420, five years after his cousin’s death, Baysunghur established his own 
celebrated royal library, thereby following the model of Iskandar Sultan in patronising 
the arts and artists.
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ПЕРСИЈСКИ ЈУНАЦИ ИЛИ ТИМУРИДСКИ ПРИНЧЕВИ: СЛУЧАЈ ИЛУСТРО-
ВАНОГ РУКОПИСА TABAQAT-I NASIRI

Сажетак: Tabaqat-i Nasiri, односно Генерације Насирија, дело је персијског писца 
Минхаџ ал-Сираџа Џузџанија из 13. века. Један од рукописа овог дела датиран је у 
814/1411. годину и рађен је за младог тимуридског принца Бајсунгура. Намера пору-
чиоца овог дела била је да едукује наследника тимуридског трона у вези са истори-
јом и пореклом династије и трона који је требало да наследи. Међутим, Бајсунгур је 
умро са тридесет пет година и никада није сео на престо који му је намењен. 
Када је реч о манускрипту Tabaqat-i Nasiri, који је рађен за принца Бајсунгура, једине 
две илустрације односе се на персијске јунаке, краљеве и принчеве. Ови украси руко-
писа имају јасну поруку и врло пажљиво су одабрани како би протагонисти подсећа-
ли на тимуридске принчеве. Посебно је код избора ових илустрација занимљиво то 
да су и персијски епски хероји који су одабрани носили исто име као и тимуридски 
принчеви које су они, у ствари, представљали. Тако, једна илустрација приказује 
Искандара (арапска и персијска верзија имена Александар, по Александру Великом), 
а друга принца Сункура, репрезентујући стварне савременике: султана Искандара и 
његовог младог рођака – принца Бајсунгура. Стога, сасвим је могуће да је овај потоњи 
поменути рукопис добио на поклон од свог старијег рођака и тимуридског владара. 
Искандара је 1415. године свргао Бајсунгуров отац, те је извесно да је пре тог време-
на поклон уручен Бајсунгуру. 
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Његов отац Шахрух преселио је Искандарову библиотеку, као и преписиваче и илу-
минаторе књига у Херат. Коначно, принц Бајсунгур 1420. године основао је своју чу-
вену краљевску библиотеку, угледајући се на свог рођака, султана Искандара, као 
мецену и патрона уметности и уметника. 

Кључне речи: Tabaqat-i Nasiri, принц Бајсунгур, персијски јунаци, персијски ману-
скрипти
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МОДЕЛАТИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ЈУНАКА 
– СЛУЧАЈ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА

Сажетак: Бугарски хајдук, потоњи византијски деспот и севастократор, епски 
војвода Момчило, фигура је која је оставила великог трага на јужнословенско епско 
певање, између осталог, и као фиктивни ујак Марка Краљевића. Једна је од ретких 
личности која је остала у фолклорном памћењу преко шест векова. Биографски еле-
менти детерминисали су потоње певање о овом јунаку (висок као минаре; смрт 
на капијама затвореног града), а кључни детаљи успостављене епске биографије 
несумњиво су одређивaли спектар Момчилових домена и његово даље фигурирање у 
епским обрасцима, углавном на простору Бугарске.

Кључне речи: Војвода Момчило, усмена епика, историја, варијанта, сижејни модел, 
епски јунак

Круг песама о смрти војводе Момчила, познат по антологијској интер пр е -
тацији Стојана Хајдука („Женидба краља Вукашина”; Вук II, 25), спе ци фи-
чан је по неколико основа. Он је, с једне стране, редак случај где се однос 

историјског предлошка и епског уобличења може пратити у распону од преко шест 
векова. Деспот и севастократор Момчило живео је у првој половини XIV века и 
јуначки је погинуо под зидинама Перитеориона (данашњи Буру Кале у Бугарској) 
1345. године.1 Био је маркантан и необичан ратник („висок као минаре”), који је, 
захваљујући храбрости, лукавству и политичкој вештини, али и врсној и оданој 
дружини која је бројала између 2.000 и 5.000 људи, постао значајан војни и по-
литички фактор на простору Балкана крајем прве половине XIV века. Незнатног 
рода и вероватно пореклом Бугарин, рано је почео хајдуковати на српско-бугар-

1 Историјска реконструкција Момчиловог живота сажета је верзија оне која је дата у: Делић, Л. 
(2006) Живот епске песме. Женидба краља Вукашина у кругу варијаната, Београд: Завод за уџбени-
ке, стр. 91–102. Тамо је наведена и комплетнија литература. Главни извори за успостављање Мом-
чиловог животописа су списи Нићифора Григоре и Јована Кантакузина, његових савременика (ВИ 
VI: 145–296, 297–475; текстове Григоре и Кантакузина приредили су Сима Ћирковић и Божидар 
Ферјанчић). Песме из Вукове збирке и других збирки цитирају се према редном броју, сем ако није 
другачије назначено. Све остале податке цитирамо према страници у књизи.
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ској граници. Због пљачкашких похода био је приморан да често мења територију 
и сизерене. Протеран из Бугарске, прешао је најпре у Византију и приступио вој-
сци цара Андроника, а одатле је дошао у Србију Стефану Душану. Пред крај 1343. 
поново се окренуо Византији и пришао цару Јовану Кантакузину, с којим је уче-
ствовао у ратним походима, али се убрзо окренуо и против Кантакузина, кога је 
јуна исте године безмало заробио близу рушевина града Месине. Турска хроника 
наводи да је Момчило „са 4.000 људи ступио у службу емира Умура, који је непо-
средно по преласку у Европу захтевао енергичну акцију против родопског велика-
ша, јер је раскинуо пријатељство с његовим братом Јованом Кантакузином” (Ћир-
ковић и Ферјанчић 1986: 473; Острогорски б. г.: 482). У препаду код Месине Мом-
чило је заробио два угледна Кантакузинова човека и послао их Кантакузиновој 
супарници, царици Ани Савојској, од које је затражио „награду за савезништво и 
за вођену борбу с непријатељем”. Истовремено, Момчило је упутио посланство и 
Јовану Кантакузину, с молбом за опроштај за учињену незахвалност и с обећењем 
да ће поново бити покоран његовој власти. Од царице је у знак захвалности добио 
титулу деспота, а Кантакузин је, проценивши да је у том тренутку кажњавање 
неизводљиво, а непријатељство моћног Момчила некорисно, прихватио двостуку 
игру: даровао му је достојанство севастократора, чекајући повољну прилику за 
освету.2

Ојачан и охрабрен грађанским ратом у Византији, Момчило је, упркос при-
мљеним достојанствима и прихваћеној покорности, најпре опустошио градове у 
Кантакузиновој области између Родопа и северних обала Eгејског мора, а онда се 
окренуо и против царице Ане Савојске. Григора наводи да је Момчило освојио зна-
чајне и велике градове Ксанти и Перитеорион (антички Анастасиопољ, данашњи 
Буру Кале), где је направио упориште из кога је „излазио окружен бројном војском 
и заслепљен великом дрскошћу” (ВИ: 261). Одговор на Момчилово одметање од 
Јована Кантакузина (и Ане Савојске), пустошење градова и утврђења у родопском 
приморју и успостављање независне власти на доста великом и значајном про-
стору југоисточног Балкана била је велика војна акција коју је Јован Кантакузин 
предузео с турским савезницима. Он је позвао у помоћ селџучког емира Умура и 
овај се, јуна 1345. године, с 20.000 коњаника нашао на тлу Европе. Схвативши да је 
сукоб неминован, Момчило је „сакупио сву војску из своје околине” и кренуо да 
се бори „против свих заједно окупљених Ромеја и варвара” (ВИ: 474). Наступајућа 
турска војска појавила се кад је Момчило стигао пред Перитеорион. Како наводи 
Кантакузин, Момчило је покушао да наговори грађане да га пусте унутар зидина, 
међутим, ови су пред њим затворили капије „показујући варваре и наговарајући 

2 ВИ: 461−464. Григора наводи да је Момчило најпре добио титулу деспота, па онда прешао на страну 
Ане Савојске и начинио описани подвиг (Ћирковић и Ферјанчић 1986: 256), али је у науци прихва-
ћено Кантакузиново сведочење. Момчило је први страни велможа који је добио титулу деспота, а 
да није био у сродству с царском породицом. У вези с Момчиловом деспотском титулом начињен је 
још један преседан: знаци деспотског достојанства били су му послати, иако их је по протоколу цар 
додељивао лично у царској палати (Исто, стр. 465).
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да се сукоби с њима, како би град победницима био награда за храброст” (ВИ: 
475). Остављен ван зидина, Момчило је распоредио војску и прихватио бој. Зара-
ћене стране дуго су се равноправно носиле, али је напослетку Момчилова војска 
била притерана уз бедеме града. Пошто је противнапад на коњима био немогућ, 
први је Момчило сјахао с коња, а затим и сви остали. Пешке су кренули у напад 
„тукући се срчано и одолевали су дуго времена, с једне стране због храбрости, а с 
друге што је град спречавао да буду опкољени и многи су падали борећи се. И док 
је он [Момчило] био жив нису ни они губили храброст, нити су предавали оружје. 
А када је у боју пао и он [Момчило], остали су одмах предали оружје и били су 
заробљени од Ромеја и Персијанаца [Турака], пошто ниједан није могао да утекне” 
(ВИ: 476). Момчиловом јунаштву признање је одао и његов директан противник и 
хроничар описаних догађаја – Јован Кантакузин:

„А цар [Јован Кантакузин] се расплака због несреће, не само због обр-
та догађаја, јер не само да онај, који је мало раније о себи високо ми-
слио и изгледао као непобедив и изванредан војсковођа, у једном тре-
ну лежи јадан и гажен од непријатеља, него су и они што су погинули 
тако бројни и осведочени срчаношћу и храброшћу били Ромеји које је 
унуштио грађански рат, проузроковавши много суза. И тако је Мом-
чило, дакле, за кратко време процветао и изгледало је да ће доживети 
велику срећу, а још је брже погинуо и пропао.” (ВИ: 477)

Ово витешко дивљење могло је бити разлог што је Кантакузин наредио да се у 
Момчилово имање не дира и да се његовој жени дозволи да слободно и без икакве 
сметње оде у Бугарску, одакле је била родом (ВИ: 477).

Песме о војводи Момчилу – живе у усменом памћењу преко шест векова, и бе-
лежене у распону од 1735/37, када је у манастиру Грабовац, између Баје и Будима, 
записана најстарија варијанта (Матицки: 1980), до друге половине XX века, када 
је на територији Бугарске забележен велики број песама с Момчилом као прота-
гонистом3 – подударне су у основним цртама са аутентичним околностима њего-
ве погибије. Упамћени су Момчилова горостасност, у епској верзији посредована 
комичним разобличењем лика краља Вукашина, Момчиловог противника („Што 
Момчилу таман калпак био, / Вукашину на рамена пада; / Што Момчилу таман 
чизма била, / Ту Вукашин обје ноге меће; / Што Момчилу златан прстен био, / Ту 
Вукашин три прста завлачи”; Вук II, 25), и његова лавовска борба и погибија пред 
капијама затвореног града. Мотив женске издаје могао је имати корене у неочеки-
вано племенитом поступку Јована Кантакузина према Момчиловој супрузи. 

3 Комплетан списак варијаната дат је у: Делић, Л. нав. дело. Близу педесет варијаната структурирано 
је по обрасцу „женидба краља Вукашина”. Још тридесетак варијаната у непосредној је вези с поме-
нутим обрасцем (имају централни мотив издаје супруге и смрт на капијама града, али у њима не фи-
гурира војвода Момчило или су додате неке друге сижејне секвенце). У низу бугарских варијаната, 
позније забележених, војвода Момчило укључен је у друге обрасце певања. 
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У предговору првој књизи лајпцишког издања Вук је истакао да „јуначких пје-
сама мало имамо старији од Косова, а од Немањића нема старије ниједне”, закљу-
чивши да су „Србљи и прије Косова имали јуначки пјесама од старине, но будући 
да је она премјена тако силно ударила у народ, да су готово све заборавили, што 
је било донде, па само оданде почели наново приповиједати и пјевати”. Косовски 
бој, који је као потоп однео добар део онога о чему се до њега певало4, преживе-
ло је свега неколико докосовских историјских личности: први хришћански цар 
– Константин, иако са измењеним функцијама у песми и уз могућу контаминаци-
ју с другим личностима истог имена; утемељивачи српске државе и цркве, први 
српски свеци, зачетник светородне династичке лозе и први српски архиепископ – 
„цар-Немања” и Свети Сава; први српски цар – Стефан Душан; ретки ликови који 
су се за цара Душана или косовски пораз везивали – Милош Војиновић, „царева 
замјена”, и Мрњавчевићи, чије епске биографије гравитирају ка косовском удесу, 
међу њима и војвода Момчило (уп. Делић 2006: 101–102).

На ово необично истрајавање историје у песми несумњиво је утицало неко-
лико фактора који одређују и усмеравају живот епске песме. Најпре, несумњиво 
јак замајац традиције: иницијално певање о пљачкашким и ратним подухвати-
ма војводе Момчила, везаним за судбине трију царстава – српског, византијског 
и бугарског, морало је бити изузетно популарно и живо на великом простору 
Балкана. Војска коју Нићифор Григора (а за њим и Стојан Новаковић) описује 
у готово епским формулама и по моделу индоевропских крвожедних ратничких 
дружина, како их реконструише Александар Лома5, сведочи о имагологији која је 

4 Ваља имати на уму чињеницу да ни Косовски бој није био имун на епске мене: Вук је објављивао 
„комаде” од косовских песама, јер их није могао наћи у интегралном облику. Молио је Лукијана Му-
шицког пет пута у року од само три месеца да забележи песме од Слепе из Гргуреваца: „Чим се, после 
другог тромесечног боравка у Шишатовцу 1816. године, обрео поново у Бечу, Караџић је, крајем сеп-
тембра, заокупио Лукијана Мушицког с једном великом молбом. Као да наставља разговор који су 
водили у манастиру, подсетио га је да ’добави’ к себи слепу певачицу из Гргуреваца и ’препише’ од ње 
’оне три косовске’ песме. У наредном писму, октобра месеца, Караџић га је опет замолио да му што 
пре пошаље записе. Тобоже у шали, саветовао је своме пријатељу да прво то учини, а онда нека брине 
бриге око манастирског имања: бере кукуруз, поправља бурад, отаче вино, пече ракију. Како Му-
шицки није одмах могао испунити његову жељу, Караџић га је до краја године још трипут салетао. 
Тек двадесет и седмог децембра стигао је добар глас. Тада је Мушицки јавио да од претходног дана 
слепа из Гргуреваца пева у Шишатовцу, а ђакон Стефан записује”. Недић, В. (1981) Вукови певачи, 
Нови Сад: Матица српска, стр. 82. Њене песме представљају окосницу „косовског круга” („Пропаст 
царства Српскога”, „Косовка дјевојка” и „Обретеније главе кнеза Лазара”; Вук II, 46, 51, 53).
5 Припадници иранских ратничких дружина „носили су црне заставе са приказом змаја или саме у 
виду змаја”, „борили се откривених прсију или чак сасвим наги, обузети екстатичким заносом”, „на-
зивали се вуцима [...] речју која иначе у примени на људе значи разбојника, преступника”; „Пијење 
крви погубљених непријатеља и ’вучје’ понашање потврђени су код паганских Словена у Полабљу. 
Велети су још око 1100. заробљеним хришћанима одсецали главе и врчевима пуним њихове крви, 
завијајући као вуци (horrendis vocibus ululantes), наздрављали пред жртвеницима свога бога При-
пегале”. Лома, А. (2002) Пракосово. Словенски и индоевропски корени српске епике, Београд – Кра-
гујевац: Балканолошки институт САНУ, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у 
Крагујевцу, стр. 88, 89.



МОДЕЛАТИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ЈУНАКА – СЛУЧАЈ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА

41

погодовала генерисању и опстајању песама. Према овом историографу, Момчи-
лу су „неки бедници који су били крвожедни и дивљи, сакупљени малобројни с 
многима и многи с малобројнима, споразумно [...] пришли и од Трибала и Миза 
[Бугара] и други који су поред ових водили полуварварски начин живота, тако 
да их је било нешто више од 2000 одабраних коњаника који су сви, ратничким 
духом задојени, зацело тврдили да ће пре сопствени живот него њега жртвовати 
када затреба” (ВИ: 255).6 Друга срећна околост била је то што су војвода Момчило 
и краљ Вукашин били савременици, што је омогућило Момчилово везивање за 
последњу крунисану српску средњовековну лозу (Марко је последњи крунисани 
српски краљ)7 и успостаљање фиктивне родбинске везе с потоњим „суперстаром” 
балканске епике – Марком Краљевићем. У даљим епским процесима то је свакако 
утицало на стабилност Момчилове фигуре у поетској традицији. С треће стра-
не, епски живот војводе Момчила подржавале су митско-епске матрице, које су 
се срећно преплеле са околностима његовог живота и његове погибије: горостас 
(јунак гигант), смрт на капијама града (гранични простор) и издаја (типски начин 
страдања епских и митских јунака).8

Друга особеност овог круга песама јесте његова атипична хомогеност у, могло 
би се рећи, највиталнијој епској зони. Круг варијаната о смрти војводе Момчила, 
један од најобимнијих у целокупном епском корпусу, на западном терену беле-
жења (Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска) везан је, практично, 
за само једног јунака – војводу Момчила9, што је појава ретка и када је реч о 
далеко сведенијим моделима певања. Како је на изузетно обимној грађи о Ивану 
Сењанину (од преко шест стотина песама) показала Марија Клеут, „име јунака 
у једном сижејном моделу представља варијабилни елемент чији је распон поне-
кад изузетно велики (о великом броју јунака казује иста прича), док се везивање 
једног имена за један догађај (спрега стиховане приче и лика) испољава само 
као више или мање изражена тенденција, али никад као правило” (Клеут 1987: 

6 „Кад се Момчило временом разгласи, стекну се к њему из српских и бугарских земаља сви што их 
је било од зла оца а од горе мајке, и којима је било омрзло живети.” Новаковић, С. (1893) Струмска 
област у XIV веку и цар Стефан Душан, Глас СКА, XXXVI, Београд, стр. 27–28.
7 Раде Михаљчић истиче да је „од 26. септембра до 2. или 4. децембра 1371, најстарији Вукашинов 
син формално-правно био [...] Урошев савладар, а после цареве смрти српски краљ”. Михаљчић, Р. 
(2001) Крај Српског царства, Београд: Српска школска књига, Knowledge, стр. 210. 
Уп. Радојчић, С. (1934) Портрети српских владара у средњем веку, Скопље: Музеј јужне Србије у 
Скопљу, стр. 63. 
8 О митско-симболичким аспектима приче више у: Делић, Л. (2006) Живот епске песме. Женидба 
краља Вукашина у кругу варијаната, Београд: Завод за уџбенике, стр. 112–125; 251–327.
9 Изузетак су две најстарије варијанте, поменута песма сачувана у манастиру Грабовац, и песма из 
Богишићевог зборника (Б: 97), забележена у првој половини XVIII века. У оба случаја реч је о руб-
ним територијама (Мађарска, Приморје). На источном простору бележења (Македонија, Бугарска) 
постоје варијанте у којима Момчило није протагониста, али су оне у погледу наративног склопа 
углавном удаљене од основног сижејног модела.
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100–101). С обзиром на број забележених песама, самим тим и на статус и зна-
чај јунака у усменој традицији, сижејни модели у оквиру којих фигурира Иван 
Сењанин могу се сматрати репрезентативним, а описана ситуација „природним 
стањем” епског певања, за шта је аргументе лако наћи и у песмама о „Бановић 
Страхињи”, „невери љубе Груичине” (Меденица 1965), „Малом Радојици” (Клеут 
2005), „три добра јунака” (Сувајџић 2005: 51–96), да не помињемо најхетероге-
нију групу, структурирану по обрасцу „женидба с препрекама” (уп. Петковић 
2008: 16–45).10

Чврст спој војводе Момчила и епске приче о смрти на капијама града због изд-
аје жене дефинисао је и необично јаку инерцију лика у епској традицији и ути-
цао на деформацију других сижејних модела у ситуацијама када се Момчило у 
њих укључује. Примера ради, у песми „Стари Новак, Момчил јунак, Момчилица 
и паша Вла’аина” (Шапкарев, 448), где војвода Момчило фигурира у склопу де-
локруга Бановић Страхиње, главни јунак (Момчило), противно традицији пева-
ња – гине у сукобу са отмичарем његове љубе. Радосав Меденица уочава да је до 
девијације у односу на сижејни модел дошло „под утицајем познате групе песама 
[...] о војводи Момчилу и његовој неверној љуби, у којима Момчило по правилу 
гине” и да је певачица баба Митра морала песму уобличити нетипично за дати 
круг варијаната „ради оне ’историјске одн. епске реалности’, чим је Момчило по-
стао носилац радње” (Меденица 1965: 30).

Слична је ситуација и с бугарском варијантом структурираном по обрасцу 
„певање кроз гору” (Качановскiй, 184), на терену динарске епике превасходно ве-
заним за Стојана Поповића. У том сижејном моделу јунак и његова жена походе 
тазбину. Пролазећи кроз гору, јунак тражи од љубе да пева, појављује се против-
ник, често њен бивши просац, и долази до сукоба. Жена, по правилу, пружа по-
моћ нападачу, али муж успева да га победи и да казни неверницу. У варијанти из 
збирке Владимира Качановског устаљени образац модификован је, као и у прет-
ходном случају, под притиском лика: када Милица (Момчилова љуба) запева кроз 
гору, појављује се Грујо и долази до јуначког двобоја; жена помаже мужу (што је 
нетипично за овај сиже), али се Грујо на то толико разбесни да погуби и Момчи-
ла и Милицу. Ни у једној другој варијанти овог круга песама, као ни у претход-
но поменутом кругу песама о „Бановић Страхињи”, јунак не страда, што указује 
на изузетну, атипичну окошталост, „нееластичност” лика и на немогућност вој-
воде Момчила да се прилагоди другим обрасцима певања. Сижејне матрице као 
да нису биле јаче од епског хабитуса овог јунака, а последњи пример показује да 
је традиција радије жртвовала мотив издаје љубе, препознатљиво везан за круг 

10 Изузетак какав је круг песама о сукобу јунака метаморфа – Секуле и турског цара – само потвр-
ђује ово епско правило. Данијела Петковић обрасце с постојаном везом између јунака и сижејног 
модела назива „кристализованим”, а оне где је та веза слаба – „флуидним”. Петковић, Д. (2019) Јунак 
и сиже епске песме, Београд: Институт за књижевност и уметност, стр. 365–369.
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песама о Момчиловој погибији (Милица помаже Момчилу, а не нападачу у гори), 
него мотив смрти епског горостаса.11

Трећа ствар која у вези с песмама о војводи Момчилу привлачи пажњу јесте 
околност да са становишта хомогености грађе постоје два ареала бележења: за-
падни (српско-хрватско говорно подручје) и источни (територија Бугарске и Ма-
кедоније). На западном записивачком терену круг песама о Момчиловој смрти 
сижејно је компактан (стабилан сижејни образац, без великих одступања, никада 
у кључним тачкама радње) и у њему су без изузетка протагонисти војвода Момчи-
ло и краљ Вукашин. Војвода Момчило се, притом, на овом простору не укључује у 
друге сижејне обрасце.12

На источном ареалу, који је генерално гледано обележен знатно већом ентро-
пијом у епском корпусу, ствари стоје битно другачије. У оквиру сижејног модела 
„женидба краља Вукашина” као Момчилови противници јављају се три љуте але 
(СбНУ 12, стр. 60),13 Арапин (Качановскiй, 182), „паша влаанлија” (СбНУ 32, стр. 
518), „краљ капетан” (Шапкарев, 375), паша Шишманин (Шапкарев, 421), краљ 
Петрушиншиш (СбНУ 2, стр. 84), Скендер-паша (Веселиновић, 330), Реља Крила-
тица (Качановскiй, 183). Генерисана су притом и два сижејна обрасца непосредно 
везана за модел „женидба краља Вукашина” („змај љубавник” и „вилин чудесни 
град”), с мотивима издаје љубе и градских бедема / смрти на бедемима града (Де-
лић 2006: 117–125), а војвода Момчило је – по логици коју намеће његов епски 
хабитус – укључен и у друге обрасце певања. Традиција је из комплекса мотива о 
„Момчиловој смрти” маркирала два кључна детаља – горостасност јунака и издају 
жене – и они су постали замајци дивергенције певања о овом епском јунаку.

По логици горостасности Момчило је гравитирао према кругу песама о суко-
бу тројице јунака с џиновком. У овом кругу варијаната јунак који се непосредно 
сучељава с гиганткињом готово без изузетка је Марко Краљевић, а његова епска 
пратња своди се на избор међу следећим јунацима: Реља Крилатица, Милош Оби-
лић, Топлица Милан, војвода Јанко, Бановић Секула, Груица „детенце”, Момчило 
војвода. Избор су очито диктирале знамените епске тријаде (Марко – Милош – 
Реља, Милош Обилић – Топлица Милан – Косанчић Иван, Секула – Јанко – Ми-
хаило Свилојевић, Старина Новак – Дели Радивоје – Груица Новаковић) (Делић 
2012: 200; Петковић 2019: 299–314). Једина фигура која је по другом основу ушла 

11 Изузетака је свега неколико и они су ту само да би потврдили усменопоетску законитост да у 
епици нема константних и неваријабилних елемената, већ само оних који се испољавају „као више 
или мање изражена тенденција, али никад као правило” (М. Клеут).
12 Постоје тек два-три помена овог јунака изван препознатљивог епског контекста (Делић 2012): у 
песми „Марко Краљевић и Пилип Драгиловић” (ЕР: 124) и варијанти те песме из Вукових рукописа 
(„Марко Краљевић и Филип Шокчић”; САНУ II: 57) војвода Момчило је Марков побратим. Један је 
од старих српских војвода у каталогу из песме „Маргита дјевојка и Рајко војвода” (Вук III: 10): „На 
бијелу граду Пиритору, / Онђе бјеше Момчило војвода / С девет браће с девет војевода.”
13 У песми „три љути али” не делују самостално, већ их краљ Вукашин пушта на Момчила, овај по-
губи две, а трећа га уједе за прст и он зато умире.
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у модел јесте војвода Момчило, по јасној асоцијацији. И у овом случају видљива 
је ареална демаркација: на западном терену бележења тријаду по правилу чине 
Марко, Милош и Реља и у њој никада не фигурира војвода Момчило. На источном 
сакупљачком простору Момчило је укључен у практично све варијанте о сукобу 
са женом џиновком (БНПП I, стр. 62; СбНУ 10, стр. 80; СбНУ 2, стр. 107; СбНУ 12, 
стр. 66; СбНУ 53, стр. 356; БНПП I, стр. 169–172). У позније забележеној варијан-
ти (1971) модел је притом изневерен у складу с Момчиловом типском судбином 
(јунак који гине). Марко, Момчил и Јанкула угледају у планини сјај, наилазе на 
Русалку која им као женидбени тест даје да подигну бели камен (биће жена ономе 
који подигне камен). Јанкула подиже камен до колена, Момчил до појаса, а Мар-
ко преко главе. Након тога Русалка погуби Јанкула и Момчила, а Марко их свети 
(СбНУ 53, стр. 356).

Момчилова горостасност местимично је пројектована и на његову љубу, за шта 
су основу пружали и шира епска традиција, која зна за мотив невесте која спасава 
младожењу из набујале реке, и карневалска представа о „великој невести”, засно-
вана делом и на хипертрофираној плодности.14 Тако у бугарској варијанти (СбНУ 
53, стр. 351) Момчило тражи „прилику” спрам себе и налази је тек крај „белог 
Дунава”. Док се враћа са сватовима, Дунав надолази. Невеста – стара триста годи-
на – скида „ситно и свилено”, а облачи „модро и морово” и преводи сватове преко 
набујале реке. Кум пожели да до недеље буде удовица, а до друге његова жена, 
што се остварује. Гротескно стара и велика невеста очито је рефлекс представа о 
џиновки (припадници преепског, „старог народа”, који је живео у доба стварања 
света, био дуговек и огромне снаге и раста; уп. Палавестра 2003: 32–34, 131–134), а 
нетипичан епилог (смрт младожење) последица је Момчиловог епског усуда.

Мотиви женске издаје и женског неверства варирани су у традицији певања о 
војводи Момчилу на више начина. Класичним епским обрасцима и мотиву Видо-
савине невере из песме „Женидба краља Вукашина” најближе је неверство Мом-
чилове љубе, опевано по моделу позивања љубавника мужу у госте, у коме је у 
широј традицији типски протагониста Марко Краљевић („Невјера љубе Марка 
Краљевића”; Вук VI, 25). Међутим, у пару с војводом Момчилом Марко губи свој 
епски домен и преузима улогу неверничиног љубавника. Песма почиње типским 
протестом Момчилове мајке која три године „гови” незадовољна снахом. Саветује 
Момчила да направи гозбу и позове све јунаке сем Марка. Љуба служи за трпезом 
и прекорева Момчила што Марка није позвао, на шта јој он даје златну здравицу 
и шаље је да га „покани”. Марко дочекује Момчилову љубу, држи је три дана и три 
ноћи на чардацима, па полази у госте. Момчило га седа за трпезу крај деце. Жена 
прекорева Момчила што је Марка понизио; он узима лој и катран и спаљује је, па 
седа с гостима да пије (СбНУ 32, стр. 522; Шапкарев, 424).

14 „Велика” невеста јавља се углавном у лирским песмама, где преноси сватове и младожењу преко 
воде („Сви сватови у скути пренесе, / А девера на окато перо, / Младожењу на златан прстену”; АнЛ., 
301). У епици невеста избавља младожењу кога на повратку кући са сватовима понесе река, и свадба 
се срећно окончава (Вук VII, 12, 13; САНУ III, 38).
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Издаја Момчилове љубе има и своју епску екстензију – као удовица она у неко-
лико варијаната издаје сина ради љубавника:

1. удовица је с дететом од седам година; Корун ђидија је љуби ноћу, јер дању не 
сме од детета; она се начини болном и шаље дете на воду; дете тамо затекне Кору-
на и погуби га, а очи донесе мајци; она га куне (СбНУ 53, стр. 685);

2. варијанта слична претходној, само је додат мотив саветовања Коруна да дете 
сачека на води и боја детета с Коруном и његовом војском (СбНУ 53, стр. 686);

3. слична сижејна окосница као у претходне две варијанте, само што мајка са-
ветује Горун кесеџију да сачека дете на Перин планини крај језера с 3.000 војске; 
дете се уплаши, али коњ га саветује како да побије хиљаду, а коњ ће две; Момчили-
ци донесе Горунову главу (СбНУ 53, стр. 686);

4. „Горун от планина” љуби Момчилицу ноћу, а јутром одлази; она шаље дете на 
„вито езеро” по воду; тамо су три але „поморкиње” (које све море), дете узме воду 
и побегне; у двору затиче Горун кесеџију где разговара с мајком; мајка га куне, за-
кључујући да је бољи јунак од Момчила, јер је и Момчила послала на језеро, али се 
он није вратио (СбНУ 53, стр. 687);

5. дете чује разговор Коруна и мајке; тајно узима очевог коња и оружје; среће 
три краља; погуби их (један од њих је Корун); однесе главу мајци, она га куне, а он 
је прегази коњем (СбНУ 53, стр. 691).

Претходни примери показују да је и фигура Момчиловог чудесног коња има-
ла, условно речено, самосталну епску егзистенцију (као мотив који се прелива у 
различите обрасце певања), што показују и варијанте с темом отмице невесте / 
девојке, настале као одјек певања о Момчилу као „змају љубавнику” (Момчило 
ноћу походи и љуби ћерку цара Костадина / Раду „од Бјалграда” / жуту Јеврејку; 
уп. Делић 2006, стр. 119–125):

1. Момчило граби већ испрошену Мару са свадбе, јер му је слика и прилика; 
коњ му помаже да је пренесе преко Белог мора (СбНУ 53, стр. 455);

2. Момчило граби Ђурђену која је на чардацима; коњ прескочи високе порте да 
је отме (СбНУ 53, стр. 456).

Најзад, издаја је ишла и у супротном смеру, јер се мотив у ширем традицијском 
фонду вратио војводи Момчилу, коме је фолклорна имагинација доделила и тип-
ски домен неверног кума. У великој мери подударна с песмом „Кумовање Грчића 
Манојла” коју је објавио Вук (II, 6), варијанта из збирке Николе Беговића за про-
тагонисту има војводу Момчила:

Двије куме окумиле кума,
– Окумиле Момчила војводу.
Једна кума танана Латинка!
А друга је лијепа Босанка!

Певачев коментар у епилогу у подједнакој мери покрива став колектива и према 
песми „Женидба краља Вукашина” и према песми „Кумовање Момчила војводе” 
(односно Грчића Манојла), што је очито и била спојница за ову епску транслацију:
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О невјеро! Ниђе те не било!
Жив не био ко гођ невјерио!15 (Беговић, 25)

У којој мери су на бугарском фолклорном ареалу рекомбиновани мотиви везани 
за војводу Момчила и они из шире епске традиције показује песма у којој се изневе-
рава знаменита ујачко-сестрићка веза и Момчило страда од руке Марка Краљевића. 
У варијанти из Самокова (СбНУ 12, стр. 62) Груица преслужује вино, јер је једини 
од дружине остао нежењен. Саопштава да је видео девојку за себе – ћерку краља од 
Будима коју је провео Момчило – али старина Новак не сме да удари на сватове, јер 
памти сукоб Бугара и Турака када је Момчило, још „дете аџамија”, улетео у турску 
ордију и поразио противничку војску („триш прелете, девет илъад згази”):

Из тогаi си турци побегнаа,
Та си ние царство отамнахме,
Та си ние сега царуваме.
Iа не смеем с него да се бием.16

Груица одлази у Прилеп по ујака Марка и полазе да убију Момчила и отму „белу 
Виду”. Момчило прави свадбу, одлази на чардаке где заспи, Вида му плаче над гла-
вом, а Момчило јој говори да се не боји док је њему коња Кулишана и крстата 
барјака. Излази пред Марка и Груицу, који не смеју да се с њим суоче и беже. Мар-
ко лаже Момчила да су кренули у госте („Ние чухме, зашто свадба праиш, / Та 
идеме гозба да чиниме”) и Момчило их зове на част. Марко у пићу разигра Шарца, 
сусреће Момчила на градским вратима и ту га убија („Та Момчила на две го пре-
сече. / И барьако на портата падна”). Марко и Грујо се посвађају око тога ко ће да 
узме Виду и Марко је убија. Присутни су, дакле, и мотив Момчиловог јунаштва, 
и одавања жени тајних моћи, и чудесног коња, и релација Марко – Момчило, и 
смрт на градским капијама, али је сваки од њих изглобљен из изворног контекста, 
радикално преосмишљен и стопљен с другим слојевима епског певања (препад 
сватова, отмица невесте).

Проходност мотива из традицијског фонда на бугарском записивачком ареалу 
засведочена је, најзад, и на релацији епика – бајка, на шта указује топос комадања 
јунака и његовог волшебног оживљавања. У варијанти из Сера (СбНУ 10, стр. 86) 
Момчило проналази невесту у „земљи Арбанашкој”. Његова маћеха се распитује 
како може да погине („Кажи, Момчил, кажи, сину, / От што, сину, ке погинеш?”) 
и он одаје начин („Рукаi, мале, берберина, / Да обричи тои коси, / Засучи га, стара 

15 Идентична формула јавља се у варијанти о Момчиловој смрти из збирке Симе Милутиновића 
Сарајлије: „О невјеро, нигђе те не било, / Одавно ти јеси постанула!” (СМ, 147).
16 Момчило се и у кругу песама који смо назвали „вилин чудесни град” (Делић 2006: 113) јавља као 
спасилац Бугара / хришћана од Турака („Да ги турце плен не пленьот”): „Разсорди са Момчил юнак, 
/ Та извади остра сабе, / Че разсече Бурунграда. / Навлезоха болгарине, / Болгарине, христенине” 
(БНПП III, стр. 216; уп. БНПП III, стр. 217; СбНУ 2, стр. 129).
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мале, / Та ми вѫрзи до две рѫки, / От това Момчил ке погине”). Маћеха позива 
берберина, а онда три Турчина љубавника (модел „невера љубе Груичине”; Вук 
III, 7) који раскомадају везаног Момчила. Раскомадано тело маћеха ставља на 
коња кога пушта низ поље. Коњ одлази на невестин двор, невеста и ташта оплаку-
ју Момчила, силазе два анђела и оживљавају га. Момчило прави свадбу, а потом 
одлази и кажњава маћеху, утопивши је у Марицу.

Наглашена дисперзија и рекомбинација мотива везаних за певање о војводи 
Момчилу на источном, претежно бугарском терену бележења, и изразита, нети-
пична уједначеност певања о истом јунаку на другом, западном фолклорном аре-
алу (српско-хрватска говорна зона) отварају и нека кључна поетичка питања. Шта 
је, наиме, могло утицати на овако јасну размеђеност традиција с несумњиво зајед-
ничким исходиштима, и историјским и поетичким? Да ли је стање на западном 
ареалу репрезентативно? И да ли је стање на источном ареалу репрезентативно у 
дијахроној реконструкцији „живота епске песме”?17

Чини се да је, упркос јединственој фолклорно-историјској бази (Вукашинов 
брат и Марков стриц, Угљеша Мрњавчевић, владао је областима које је запосео 
војвода Момчило) (Острогорски 1965), баријера ипак била постављена. С једне 
стране, она је, ма како скаларна, морала бити језичке природе. С друге стране, она 
је свакако била и историјско-идеолошка. Нису све територије на простору Балка-
на имале исте идентитетске преокупације, судбине и амбиције.

Друга чињеница која у вези с истим феноменом провоцира на теоријска, књи-
жевноисторијска и идеолошко-политичка уопштавања јесте околност да се на бу-
гарском записивачком простору у моменту када традиција инклинира ентропији 
(заборављање „основних” модела певања, нетипичне интерпретације мотива и 
констелације међу ликовима, инверзије, комбинација с мотивима из бајки и сл.) 
– повећава број записа. За традиције у замирању карактеристичан је, у принципу, 
процес заборављања и интерференције линија сећања (по моделу људског старе-
ња и заборављања), и то јесте случај с певањем о војводи Момчилу на простору 
Бугарске. Замирање, међутим, не прати хиперпродукција записа. Вук Караџић је 
објавио само једну песму о војводи Момчилу – антологијску интерпретацију Сто-
јана Ломовића – мада је у поседу имао још пет преписа. Сви су они, међутим, били 
безмало идентични („мало другачије преписани”):

„Ову последњу песму (О смрти војводе Момчила и о женидби кра-
ља Вукашина) имао сам још од петорице, од свакога мало друкчије, 
преписану, т. ј. једну од мога оца, једну од старца Рашка, једну од јед-
нога човека из наије Рудничке, једну ми послао кнез Васа Поповић 
[...], а једну Г. Ђука Марковић, член магистрата Шабачкога и капетан 

17 Са становишта савремених фолклористичких стандарда свако бележење је репрезентативно за 
културу у оквиру које живи. На основу бележења реконструишу се идеолошко-политички или ин-
дивидуални оквири извођења. Проскриптивна поетика која је инаугурисала идеју о „аутентичном” 
усменом певању је упитна.
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Посавски; но од свију ми се ова Стојанова (с којом се и Рашкова доста 
слагала) најбоља учинила” (Вук IV: 398–399).

Вуков утицај на потоње бележење је неупитан и његове антологије су, као фак-
тор конвергенције, несумњиво допринеле уједначавању записа на српско-хрват-
ском говорном подручју. Ово сведочанство, међутим, показује да се и пре Вука 
традиција певања о војводи Момчилу искристалисалa у стандардном облику. Век 
и по након Вука на бугарском терену бележи се читав спектар варијаната с тек 
овлашним додиром с „основним моделом”, што провоцира на размишљање. За-
кључци би се, наравно, морали темељити на широј грађи од ове о војводи Момчи-
лу, али је круг песама о овом необичном ратнику, византијском деспоту и севасто-
кратору, врло добро полазиште. 
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MODELING POTENTIAL OF EPIC HEROES – THE CASE OF THE 
DUKE MOMČILO

Abstract: The Bulgarian hajduk (rebel) and later Byzantine despot and sebastokrator, the 
epic „Duke Momčilo“, is a figure who left a big mark on South Slavic epic singing, among oth-
er things, as a fictional uncle of Marko Kraljević. He is one of the few people who remained 
in folklore memory for over six centuries. Biographical elements determined the later singing 
about this hero („tall as a minaret“; death at the gates of a closed city), and key details of the 
established epic biography undoubtedly determined the range of Momchil՚s domains and his 
further appearance in epic patterns, mostly in Bulgaria.

Key words: Duke Momčilo, oral epic, history, variant, plot pattern, epic hero
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АЛ᾽ ЕТО ТИ ЉУТИЦЕ БОГДАНА.
Историја и традиција у тумачењима једне биографије 

Сажетак: Међу песмама из Вукових старијих епских времена Љутица Богдан је нај-
познатији као противник Краљевића Марка. Иако његову поетску биографију чини 
више лирско-епских обрада интернационалних мотива, старије генерације проуча-
валаца српског усменог песништва настојале су да препознају историјску подлогу 
из које се зачињу певања и казивања о Љутици. Након осврта на такве приступе 
у српској фолклористици, овом приликом је размотрена грађа (старији и Вукови 
записи, корпус штампан током XIX века). Указано је на слојевитост српске тради-
ције и типове карактеризација, повезане са жанровским законитостима. 

Кључне речи: Љутица Богдан, историја, усмена поезија, слојеви традиције 

Током изучавања српске традиције најинтензивније је сагледавана исто-
ријска подлога из које израстају портрети епских јунака и њихове поетске 
биографије. Од краја XIX до друге половине XX века научни ауторитети и 

заборављени прегаоци трагали су за историјским честицама у српској епици. С 
мање или више успеха и уверљивости помаљали су се из тих истраживања путеви 
стилизација, процеси памћења, преобликовања и заборављања историјске подло-
ге. А на њу се упорно указивало, не само када су постојали богати извори и јасни 
докази већ и онда кад су закључци били ближи слободним претпоставкама него 
поузданим чињеницама.

1. ПОЗНАВАЊЕ И „ПРЕПОЗНАВАЊЕ” ИСТОРИЈЕ
Разматрања о личностима које су дале импулс песничким стилизацијама јед-

ног од побратима Марка Краљевића и једног његовог противника наговестио је 
Иларион Руварац, позивајући се на податке Јована Кантакузина и Лаоника Халко-
кондила. Епског бега Костадина препознао је као Константина Дејановића, а раз-
мишљао је и о узору „наших песама” за Љутицу Богдана „у Загорју”: „С Богданом, 
ако је Богдан, кога Јован Кантакузин као брата Оливера (г. 1342) помиње (Vol. II, 
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260) и коме је цар Степан по Лаонику дао у државу земљу од Сера до Вардара у 
Маћедонији и кога је турски цар Мурат г. 1372. покорио и принудио да му служи.”1

Уважавајући претходна истраживања, Стојан Новаковић такође спомиње да 
је војвода Богдан држао југоисточну Македонију међу Сером, Солуном и Светом 
Гором, а био је стриц Дејановићима. „По томе су”, закључује Новаковић, „Дејан, 
Оливер и Богдан били браћа.”2 Ипак, резервисано примећује: „Чудновато је, да се 
тај Богдан готово нигде не помиње у нашим споменицима. Да је био брат Оливеру, 
казује нам Кантакузин.” Поводом Богданове територије од четири-пет жупа на де-
сној обали Вардара, Новаковић додаје како је „Богдан, чувен по јунаштву, био [...] 
на том крају крајишки властелин. Једна народна песма и пева га као војводу који 
не да ни у виноград ући.” Слична је још једна алузија: „Северозападно од Угљеши-
не деспотовине била је држава сестрића Душанових Дејановића, Константина и 
Драгаша. Западно пак била је држава војводе Богдана (о коме је неки спомен са-
чуван у народној песми о Љутици Богдану).” Новаковић пише да је Бајазитов син 
Муса 1412. покорио Богданову област. Претходно су, међутим, изложени друга-
чији детаљи: „за деспотовину Угљешину и војводину Богданову не зна [...] када су 
се и како у пашалуке прометнуле. Само се Богданова држава [...] помиње и много 
позније, опет под Богданом, као васална држава са хришћанским господарем.”3

Разматрајући „историчка лица” епског песништва, Томо Маретић на основу 
истих византијских извора – дела Кантакузина и Халкокондила, као неоспорне на-
води податке да је Љутица био господар јужне Македоније „među gradom Seresom i 
vodom Vardarom [...] brat velikaša Dušanova vremena Dejana”. Ипак, констатује: „Kod 
tako mršavijeh vijesti ne možemo, dakako, znati zašto ga je narod prozvao Ljuticom.” 
Одбија могућност изједначавања Љутице са Југом, а главни су му аргументи саме 
песме, у којима се двојица Богдана „spominju kao dva posve različna lica”.4 

И Павле Поповић, без колебања, међу противницима Марка Краљевића прво 
наводи Богдана „који је још под царем Душаном држао земље од Сереза до Варда-
ра (Као што му је брат Оливер држао области Ђустендила, Кратова, Штипа итд.)”, 
а после 1372. постаје турски вазал. По индиректној Поповићевој типологији, Деја-
новићи и Љутица су историјске личности, за разлику од Дојчина и Вуче џенерала 
„за које историја не зна ништа” или Филипа, Мусе и Ђема о чијим историјским 
„узорима” резервисано саопштава дотадашње претпоставке.5 

За Андру Гавриловића су, неоспорно, епски бег Костадин и војвода Драгиша 
или Драгија обликовани према историјским, царским сродницима Дејановићи-
ма. О Љутици Богдану изостају било каква тумачења, а име се само придружује 

1 Руварац, И. (1887) О Кнезу Лазару, Нови Сад: Српска штампарија Светозара Милетића, стр. 80.
2 Новаковић, С. (1893) Срби и Турци XIV и XV века, Београд: Задужбина Николе Чупића, стр. 133−136.
3 Исто, стр. 248, 352.
4 Maretić, Т. (1966) Naša narodna epika, Beograd: Nolit, str. 187−188.
5 Поповић, П. (1931) Преглед српске књижевности, Београд: Геца Кон, стр. 70−71.
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Марковим непријатељима.6 Излажући податке о историјским личностима „наше” 
епике, Стјепан Бановић посебно представља Љутицу Богдана7, премда се његова 
студија ретко наводи. Тумачећи песме уз четврто државно издање Вукових песа-
ма „старијих” епских времена, Драгутин Костић је, сходно интересовању за удео 
историје у епским песмама, тако представио и лик Љутице Богдана.8 Ти су подаци 
махом и касније преузимани.

Од друге половине XX века сведене књижевноисторијске синтезе су навођене 
без литературе у функцији напомена уз поједине песме. Светозар Матић, на при-
мер, приклонио се „мишљењу неких” да је Љутица „онај Богдан, рођак деспота 
Јована Оливера из доба Душановог, који је владао југоисточном Македонијом”. 
Узгред додаје како је Богдан „у песмама неодређена личност”. Разматрањима је 
придружио и Качићево одређење Љутице као приморског јунака „из доба рата од 
Кандије”. Та се биографија „слила са старијим Богданом”, примећује Матић. Пово-
дом друге песме понавља претпоставке Д. Костића, да би „војвода Драгија могао 
бити Драгаш Дејановић, сестрић цара Душана, а Манојло – Манојло Палеолог, зет 
Дејановића”.9 Уз Богданово име Никола Банашевић наводи: „довођен је у везу са 
Душановим војводом Богданом, господаром јужне Македоније”. Више простора у 
коментару поклања променљивом лоцирању територије јунака. Занимљива опа-
ска, међутим, остала је незапажена: „Можда му је песничко име, ако не и борбени 
карактер, дошло од далматинске винове лозе љутица, од које се добија вино са 
више природне киселине.”10

Војислав Ђурић је уз варијанту о Марку и Љутици унео напомену да је Богдан 
„историјски неодређена личност (по некима рођак деспота Оливера, који је вла-
дао у југоисточној Македонији”.11 Сведени историјски подаци део су одреднице у 
речнику Народна књижевност: „Ljutica Bogdan (XV v.), srpski vlastelin. Kao vojvoda, 
za vreme Stefana Dušana, bio upravitelj u Drami. Posle Dušanove smrti bio gospodar 
oblasti na donjem Vardaru.” При осврту на мотиве из Богданове биографије изрази-
та је диспропорција између епских песама и балада.12 

Извесна реактуализација ових питања повезана је са књижевноисторијским 
огледима, посвећеним опусу научних ауторитета, који су истраживали односе 

6 Гавриловић, А. (1912) Историја српске и хрватске књижевности усменога постања, Београд: Геца 
Кон, стр. 100, 108.
7 Banović, S. (1924, 1926) O nekim historičkim licima naših narodnih pjesama. Ljutica Bogdan, Zbornik za 
narodni život i običaje Južnih Slavena, XXV, 1 str. 88−90.
8 Костић, Д. (1937) Тумачења друге књиге Српских народних пјесама Вука Ст. Караџића, Београд: 
Државна штампарија, стр. 58; 112−113.
9 Матић, С. (1954) Белешке и објашњења. В. С. Караџић, Српске народне пјесме II, Београд: Просвета, 
стр. 741.
10 Банашевић, Н. (1954) Белешке и објашњења. В. С. Караџић, Српске народне пјесме III, Београд: 
Просвета, стр. 594.
11 Ђурић, В. (1973) Антологија народних јуначких песама, Београд: СКЗ, стр. 705.
12 Pešić, R. i Milošević Đorđević, N. (1984) Narodna književnost, Beograd: Vuk Karadžić, str. 146.
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историје и усмене епике. Милован Миловић je предочио Новаковићево тумаче-
ње историјске заснованости епског Љутице Богдана.13 Бошко Сувајџић је, осим на 
студије Илариона Руварца, указао и на приступе других истраживача. Поводом 
најчешћих мишљења о Љутици као стрицу браће Дејановић, Сувајџић закључује 
да се веза између „историјског Богдана и епског Љутице Богдана [...] заиста не 
може никаквим ближим сведочанствима определити.”14 

Последњих деценија прошлог столећа више пажње фолклориста привлачи-
ли су репертоари Вукових певача. Тако је, заправо, поетска биографија Љутице 
Богдана „сведена” до две песме – Слепе Живане и Тешана Подруговића. Притом, 
Марков двобој против Љутице тумачен је као „врхунац комике”15, односно епска 
песма „са ведрим хумором и психолошким запажањима”.16 Уз сведену парафразу 
сижеа такође се констатује како је прикривање страха „i kod velikih junaka […] 
dato istančanim humorističkim slikanjem ponašanja Marka i Ljutice Bogdana”.17 Овај 
ток приступа отворио је између два рата Иван Р. Димитријевић.18 Међутим, ни 
Маретић ни касније Светозар Кољевић19 нису овај дуел прикључили примерима 
који сведоче о продору комике у епски свет. Из другачијег је угла Марков кон-
фликт са Љутицом представио Јован Деретић. Јединствен мегдан тумачио је кроз 
особиту метафоризацију основне теме: „У ломљењу винограда можемо видети 
само један, наизглед безазлен облик насилничког понашања или, још ближе, то је 
метонимија насиља, посебно оне врсте насиља које чине наоружани људи упадима 
на туђе поседе.”20

Сегменти Богданове поетске биографије изостају при реконструкцијама мит-
ско-обредних слојева српске традиције. Натко Нодило је, готово узгред, застао 
пред једним од значења властите именице, премда се детаљно бавио појединим мо-
тивима, везаним и за Богданово име. Веселин Чајкановић је само у два маха навео 
стихове у којима је Љутица Богдан један од епских јунака оностраног порекла.21 

За разлику од фолклористичких испитивања, историчари су саопштили, што 
је и логично, веома мало података о неком Богдану, војводи Богдану, а о Љутици 

13 Миловић, М. (1996) Стојан Новаковић и народна књижевност, Шабац: Народна библиотека 
„Жика Поповић”, стр. 162, 199.
14 Сувајџић, Б. (2007) Иларион Руварац и народна књижевност, Београд: Институт за књижевност 
и уметност, стр. 293.
15 Недић, В. (1981) Вукови певачи, Нови Сад: Матица српска, стр. 18.
16 Меденица, Р. (1975) Наша народна епика и њени творци, Цетиње: Обод, стр.84.
17 Pešić, R. i Milošević Đorđević, N. нав. дело, стр. 159.
18 Димитријевић, И. Р. (1921) Осећање смешног у народном песништву. Марко Краљевић и Љутица 
Богдан, Мисао, VII/45, стр. 321−328.
19 Маретић, Т. нав. дело, стр. 127−133; Кољевић, С. (1974) Наш јуначки еп, Београд: Нолит, стр. 
185−191.
20 Деретић, Ј. (1995) Загонетка Марка Краљевића, Београд: СКЗ, стр. 150−151; Деретић, Ј. (2000) 
Српска народна епика, Београд: Филип Вишњић, стр. 252.
21 Nodilo, N. (1981) Stara vjera Srba i Hrvata, Split: Logos, str. 114; Чајкановић, В. (1994) Студије из 
српске религије и фолклора, Београд: СКЗ – БИГЗ – Просвета – Партенон, стр. 101, 395.
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Богдану нема чак ни алузија. Војводу Богдана спомиње Константин Јиречек, опре-
зно и без аналогија са епским јунаком. Говорећи о стању у српским земљама из 
друге половине XIV века, Јиречек констатује: „Тамна је личност Богдан у крају 
између Солуна, Струмице и Сера. По имену спадао је он, можда, у породицу Оли-
верову који се са својим потомцима сасвим губи после смрти цара Стефана.” Не 
успостављајући додатне родбинске везе, Јиречек наводи области под управом де-
спота Јована Драгаша и „господина” Константина.22

У синтезама посвећеним српској средњовековној држави проблематичан је 
„статус” трећег брата деспотâ Дејана и Оливера, као велможа из Душановог и Уро-
шевог доба. Богдана не спомиње ни Владимир Ћоровић, мада има обичај да пове-
же чињенице са епском тематиком и ликовима.23 С друге стране, управо поводом 
Дејана и Оливера, Ћоровић примећује: „Да је ту било неког метежа и поремећаја 
може се узети као сигурно, али се не може рећи у коликој су се мери они развили 
и какве су им све биле последице.”

При представљању освајачке политике краља Душана, на страницама Исто-
рије српског народа Јован Оливер се доследно означава као моћни великаш, један 
од најмоћнијих феудалаца из средине XIV века „чији је друштвени успех био му-
њевит”.24 А када се истиче велика Дејанова баштина, наведен је занимљив пода-
так да је „девет села и девет селишта [...] приложио својој задужбини, манастиру 
Архиљевци”, коју је из темеља подигао, што сведочи о његовом богатству. Иако 
се и Оливеру и Дејану „губи траг на почетку Урошеве владавине”, после Маричке 
битке Дејановићи су формирали „прилично велику феудалну државу”25, али су 
били принуђени и да прихвате вазалне обавезе према султану. Ипак, Богдан, као 
Оливеров брат, споменут је на једном месту, без било каквих других података. Он 
је ту у улози гласника, којег Јован Оливер шаље Душану, како би га известио о 
изненадној посети Јована Кантакузина.26

Ако историјски споменици и извори не пружају сигурно упориште о војво-
ди Богдану, а још мање правдају историјску заснованост Љутице Богдана, једна 
друга појединост је готово невероватна. Ти детаљи на особит начин изједначава-
ју имењаке, који су крајем XIV и почетком XV века били угледни на владарским 

22 Јиречек, К. (б. г.) Историја Срба I–II, Београд: Епоха, стр. 248–249.
23 Када се, на пример, осврће на популарност краља Марка Мрњавчевића, Ћоровић набраја његове 
савременике „као што беху Константин Дејановић, Ђурађ Балшић, Вук Бранковић, Стеван Мусић, 
Влатко Вуковић и толики други, једва [...] са једном-две песме поменут и опеван понеки од њих, а 
многи су потонули у потпуни заборав”. Ћоровић, В (2005) Илустрована историја Срба 3, Београд: 
Политика – Народна књига, стр. 15; Илустрована историја Срба 2, стр. 140–141, 177.
24 Ферјанчић, Б. (1981) Освајачка политика краља Душана, Историја српског народа 1, Београд: СКЗ, 
стр. 516–517; Бабић Ђорђевић, Г. (1981) Разграњавање уметничке делатности и појаве стилске разно-
родности, Историја српског народа 1, Београд: СКЗ, стр. 655.
25 Михаљчић, Р. (1981) Цар и краљ: неуспешно савладарство, Историја српског народа 1, Београд: 
СКЗ, стр. 583–584.
26 Ферјанчић, Б. нав. дело, стр. 516–517.
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дворовима: „Најбогатијем призренском трговцу, Богдану Киризмићу, краљ Вука-
шин је поверио дужност протовестијара.” Међутим, након Маричке битке „уну-
трашње размирице и провале Турака знатно су допринеле привредном замирању 
града”. У државном уређењу Лазаревића међу угледним логотетима, који су имали 
највиши ранг, наведен је и један Богдан. Протовестијар Богдан, ктитор Каленића, 
био је „не само имућан човек него и веома цењен дворанин”, чија су имања била и 
у Банату. Не зна се много о начину стицања добара. Могли су их добити „краље-
вом даровницом на препоруку деспота или куповином или примањем у залог”. А 
ови великашки поседи и тако се помињу „тек када су прешли у туђе руке”.27 Слу-
чајности се не односе на Љутицу Богдана, већ на неку врсту магловите друштвене 
панораме једне смутне епохе, која се више подударила с „позадином” новелистич-
ко-баладичних стилизација, но што је оставила траг у судбини епских јунака. 

2. ОД БОГАТОГ ДО УБОГОГ

Блиско функционисању типског имена, а „намењеног” за богаташа, обраде 
лирско-епског модела уводе (неког, војводу) Богдана, чувеног по величини поседа: 

У Богдана много благо кажу
на Дунаву девет воденицах,
и у брду девет виногради
а у потаји девет бедевија (Геземан 1925, бр. 141);

У Богдана девет винограда
И десета црљенка јабука (Караџић 1975, бр. 725).

У старијем запису богатство јунака пореди са свим поморским градовима, а 
сам Богдан је Солуњанин, премда лоцирање радње није нужно за заплет и рас-
плет, као што се и актери могу другачије именовати. Богаташ, махом Богдан, није 
главни јунак овог тематског круга. Пренаглашено изобиље и берићет је, притом, 
нека врста (поучног) упозорења о ћудљивости среће, јер, ма колико била велика, 
материјална добра нису вечита, већ се све што је човек стекао, или наследио, може 
и изгубити. Преокрет не мора бити непосредно образложен, мада некада мотива-
ција иницијалног обрта учествује при карактеризацији ликова.28

27 Михаљчић, Р. (1982) Доба обласних господара, Историја српског народа 2, Београд: СКЗ, стр. 
31−32; Благојевић, М. (1982) Врховна власт и државна управа, Историја српског народа 2, Београд: 
СКЗ, стр. 118; Бабић Ђорђевић, Г. и Ђурић, В. Ј. (1982) Полет уметности, Историја српског народа 
2, Београд: СКЗ, стр. 184; Ћирковић, С. (1982) Кретања према северу, Историја српског народа 2, 
Београд: СКЗ, стр. 325.
28 Krstić, B. (1984) Indeks motiva narodnih pesama balkanskih Slovena, Beograd: SANU, str. 614; Латковић, 
В. (1975) Народна књижевност I, Београд: Научна књига, 1975, стр. 258−260.
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Због турског опадања Богдан мора да прода све што има (Геземан 1925, бр. 141). 
Ту невољу истиче и унутарња рима једног стиха млађе варијанте: „Богдан тужан, 
на све стране дужан.” Разлог изненадног сиромаштва другачије се тумачи када 
Богдан – младожења током просидбе и свадбе остаје без ичега (Пандуревић 2015, 
бр. 292, 293). Ударци судбине, независно од узрока сиромаштва, воде Богдана ка 
додатном угрожавању сопствене породице. При решавању беде, старешина куће 
без двоумљења одлучује да прода у робље – рођену мајку. 

Околности су, заправо, усмерене ка истицању физичке и духовне лепоте Бог-
данове љубе. Млада жена се спремно жртвује и замењује свекрву. Племенитост 
своје одлуке подређује рационалним разлозима, пошто Богдан за њу може добити 
више блага. Расплет овог лирско-епског круга о продатој љуби посредно укључује 
реминисценције на векове турског насиља и отимања хришћанске деце, о којој 
њихови ближњи нису никад могли ништа сазнати. Тежиште мотивског склопа је 
на спречавању нехотично почињеног родоскврног греха. Уз удео чуда или без уче-
шћа више силе, лепа робиња – на време − у купцу препознаје брата. Нарушене 
равнотеже из даље прошлости (одвођење дечака у ропство) и временски ближих 
збивања (губитак Богдановог имања) наново се усклађују, кроз афирмацију крв-
ног сродства и породице. Срећан исход није заслуга мушкарца, већ „женске стра-
не”, а јунакиња испољава врлине, важне за све патријархалне улоге (љуба – снаха 
– сестра). 

Промена наизглед незнатне појединости из овог модела пресудно се одражава 
на структуру, па и значења варијанте. Вероватно под притиском бројних обрада о 
сестри Љутице Богдана, у једном запису неки Богдан не удаје сестру како долику-
је, него је продаје, не би ли се обогатио (Матицки – Радевић 2007, бр. 105). Огор-
чена невеста куне брата и њена се клетва убрзо остварује. Два, њеним животом 
скупо плаћена, приморска града потапа вода, трећи спали гром, грамзиви брат 
пада с коња и погине. Породични конфликт је продубљен, а постојано се обрађује 
и када певачи „прецизније” одреде брата – старешину куће као Љутицу Богдана.

3. ОД КОЈЕГ СИ ГРАДА И КОЛЕНА?

Тип „апстракције”, својствен песмама о Љутици Богдану, још је изразитији при 
обрадама модела чији се актер именује само као Богдан, што је махом усклађено 
с поетиком жанра. За обе реализације имена својствена је малена породица, коју 
уз поглавара чине само женски чланови: мати, сестра и љуба. Сходно подели де-
локруга и уз различиту, суштински опречну карактеризацију, сижејни модели су 
груписани око продавања љубе и братско-сестринских односа, а жанровски при-
падају обрадама „на међи” лирике и епике.

Напоредо са алтернацијом номенклатуре, чак и независно од поетичких норми 
и времена бележења варијаната, уочљива је променљивост локализације. Времен-
ски „период” је стабилан. То се посредно остварује „смештањем” јунака у доба 
којем припадају епски Марко, његови побратими, мање „одређен” војвода Драгија 
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или уз подразумевање широког темпоралног плана – робовања под Турцима, који 
мотивише сижејне обрте.29 

Љутица Богдан је по најпознатијој песми власник винограда у кршном / рав-
ном приморју, што је, заправо, неодређена територија. Други сукоб из Вукових за-
писа, између Љутице и војводе Драгије, није просторно конкретизован. За Старца 
Рашка Љутица Богдан је међу Душановом властелом столовао: „На Загорју мјесту 
питомоме” (Караџић 1988а, бр. 10). Попут приморја или Приморја, и Загорје се 
релативизује, јер су тако именовани разни предели, чији је „заједнички” имени-
тељ „иза горе”. Под тим се може подразумевати туђ, далек и опасан простор, али 
значења зависе од примарног мотива, сижејног склопа и карактеризације актера.

Двори једног Потолић – Бодулић или Бодолић Богдана су у Загорју, а место 
расплета је Ливно. По другој песми, најбогатијем Солуњанину – Богдану имање, 
преко брда, сеже до Дунава. „Трећи” Богдан из овог корпуса, путник – неимар, 
на Неретви код Каменице подиже мост. Обдарен је занатском вештином и оно-
страним знањима потребним да би се обуздала водена стихија (Геземан 1925, бр. 
129, 141, 155). Међу приморским старим записима Богдан је из Прилепа (Богишић 
1878, бр. 105).

Сарајлијин гуслар је Љутицу придружио групи од дванаест војвода, који чине 
пратњу бан-деспота Ђура, те се сходно таквом одређењу враћају у Смедерево. Вој-
вода Богдан, заједно с Вукашином и Гојком Мрњавчевићем, један је од претенде-
ната на круну Немањића (Милутиновић 1990, бр. 74, 69). Тиме се боље скицира 
епоха него локалитет, премда се и он подразумева – посредно, кроз уобичајене 
„епске” поседе ликова (од Прилепа Марко), али и територије приписиване Богда-
ну, као брату деспота Оливера и Дејана.

Варијанте о Љутици из Вукове рукописне оставштине су малобројне и још 
мање „одређене”. Осим алузије на Марков недолични страх од Љутице (Караџић 
1973/II, бр. 55), уопштено је назначено „росно приморје” и Богданова акција изме-
ђу Стамбола и Московске (Караџић 1898, бр. 7, 46). Слични су и записи из перио-
дике. Имена војводе / Љутице Богдана део су каталошког позивања највиђенијих 
јунака или истичу мудрост куражне девојке. Она превари напасника, лажно се 
представљајући као љубовца Љутице Богдана (Матицки 1983, бр. 6, 9, 37). Од лир-
ско-епских песама из Босанске виле, једна не прецизира Богданову постојбину, док 
други певач велико имање јунака везује за Ливно (Пандуревић 2015, бр. 292, 293). 
Када Богдан сам сади виноград, изостаје, за радњу небитно, просторно одређење, 
што се понекад догађа и при стилизацији односа између Богдана и његове сестре 
(Матицки 1985, бр. 168; Матицки – Радевић 2007, бр. 105, 113).

Најчешће се Љутица Богдан спомиње у корпусу Богољуба Петрановића. И 
ту су, уз већу стабилност именовања, уочљиве различите локализације. Према 
лирској минијатури, Богдан и његова љуба „смештени” су крај Мораве. Остале, 

29 О томе видети више: Перић, Д. (2020) Поетика времена српских усмених епских песама, Нови Сад: 
Академска књига, стр. 297−346. 
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жанровски разнородне обраде, везују „детаље” из поетског живота јунака за Кар-
ловац; Карловац и Леђан; Кара-Богданску; Срем; Маџарску (Петрановић 1989/I, 
бр. 292; II, бр. 4, 5, 20, 22, 26, 33, 42), док су једном и заједно Загорац Љутица Богдан 
и Солуњанин војвода Богдан. Љутица Богдан је и: 

На Загорју мјесту питомоме,
У Ратају, а на својој кули (Петрановић II, бр. 30).

Наводи се и неодређено приморје, тј. „украј мора”; „украј сињег мора” (Петра-
новић III, бр. 18, 44) или изостају назнаке о територији, док се никад не спомиње 
породична лоза.

4. КОЊ ОД МЕЈДАНА И СВЕТЛО ОРУЖЈЕ

Поступци епске индивидуализације испољавају се и на нивоу атрибута. Славом 
овенчаним јунацима припадају чувени коњи и изузетно оружје30, као и њиховим 
достојним противницима. Само је Тешан Подруговић Љутици доделио типична 
епска обележја. Појављује се на брзој, танкој бедевији, а убојит шестоперац зама-
хује таквом силином да и сам Марко Краљевић једва остане у седлу (Караџић 1988, 
бр. 39). Сабља се подразумева, али током овог мегдана и није од велике користи.

Коњ Љутице Богдана означава се на више начина, уз битне подударности. Као 
кум Сибињанина Јанка добија вранца с раскошном опремом: по златном покри-
вачу су „месецови”, на сапима месечина, на прсима Даница и драго камење. При-
казано је, такође, и како се његов вранац пропиње „небу под облаке” (Петрановић 
1989/II, бр. 33, 39). Из описа обе варијанте неутралише се фантастика помоћу хи-
перболе. Он такође јаше „коснатог вранчића” (Петрановић III, бр. 6, 44). Када је 
уз јунаке чије су биографије развијеније, Љутици Богдану припада Гавран, Марко 
је на Шарину, Обилић јаше Ждралина, а Рељин коњ је Сиваљ (Петрановић III, 
бр. 29). Таква атрибути Љутицу Богдана посредно приближавају митско-епским 
ликовима какви су Арапи, премда се и Јакшићи споре око „врана коња” или се га-
лоп Јакшића вранца пореди с летом звезде „преко ведра неба” (Караџић 1988, бр. 
98, 94). Усклађеност коња и јахача је потпуна. Како је запазио још Нодило, црним 
коњаницима „припадају” врани коњи, а јашу „još rađe sivu kobilu”31, чије је главно 
обележје – брзина.

Коњ, као дар, ратни трофеј или доказ победе на мегдану, евентуално може 
променити власника, мада је уобичајено да верни пратиоци остану тамо где су 
погинули њихови господари. Међутим, тешко да би се врлине епског хероја мо-
гле заслужити крађом коња, а таква се улога додељује Љутици Богдану. Пошто 

30 Самарџија, С. (2008) Биографије епских јунака, Београд: Друштво за српски језик, стр. 40−78.
31 Nodilo, N. (1981) Stara vjera Srba i Hrvata, Split: Logos, str. 113.
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притворно, а стрпљиво служи у туђем двору, Љутица стиче поверење војводе Дра-
гије или самог московског краља (Караџић 1988: 76°; Караџић 1898/VI: 46°). Плен 
који Љутица смера да украде је изузетан. Далеко се преноси глас о краљевом кри-
латом коњу и Драгијином имењаку најчувенијег Шарца. Војводин шарац „из по-
таје” чуван је иза „деветора врата” и десете браве „Дубровничке”. Краљевог коња, 
такође скривеног иза девет забрављених врата, красе крила, али и друга обележја:

Седло му је све камење драго,
Фузда му је од сувога злата,
А на чело мјесец и Даница,
Око врата змије крилатице, 
А на фузди два гајтана жута,
О гајтану два камена драга,
Што ваљају два царева града. (Караџић 1898/VI, бр. 46)

Показаће се, међутим, да у Драгијиној ергели шарац није ни јединствен, ни нај-
бољи. Бржи од шарца је Шавран, а оба пастува по свему надмаши Шара бедевија, 
која је ождребила шарца и Шаврана.32 Поред сродних епских стилизација, потера 
на коњима је завршна епизода бајке о златној јабуци и пауницама (Караџић 1988б, 
бр. 4). Спасавање отете љубе из змајевог царства могуће је само када царевић за-
служи, такође у оностраном свету, чудесног помоћника, а брата змајевог коња. 
Осим тешких услова, које јунак испуни, посебну замку представља скривање нај-
вреднијег од красних дванаест коња, оног „губавог” из „буџака”. Потеру змаја за 
царевићем решавају, заправо, коњи, када јунаков помоћник посаветује свога бра-
та: „А што си луд те носиш ту алу. Ногама увретен, те њега о камен, па хајде са 
мном [...] змај сав прсне на комаде, а коњ се с њима удружи.” (Караџић 1988б, бр. 4)

И заплет о Љутици Богдану као подлом Драгијином слуги завршава се слично: 

Брзо Шара достиже Богдана,
Достиже га, па га и престиже;
А када се натраг повратила,
Она цикну како змија љута,
Пак довати Љутицу Богдана,
Довати га зуби за ождреље,
Уд᾽ри ш њиме о земљицу чарну,
Те се Богдан с душом раставио.

Одступања од епских атрибута не излазе изван ширег оквира традиције, што 
можда може бити путоказ до зачетака портрета и сведене биографије Љутице Бог-
дана. 

32 У старијем запису Шара бедевија је чувена по томе што је ождребила најславније коње – Марковог 
Шарца и Брњицу Змаја Огњеног Вука (Геземан 1925, бр. 83). Бали-бег својевољно уступа заточнику 
Шару, чувану иза „деветора врата”, док се и у овом расплету, уместо двобоја приказује само потера. 
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Далеко од тога да је он једини који има изузетног ата, али крађу коња тешко је 
прикључити глорификацији епских јунака. Онако како се описују, добро чувани 
коњи су најближи архетипској представи о сину ноћи и тајне, који „donosi i smrt i 
život”, а симболизује и периодичност обнављања вегетације.33 У општесловенској 
традицији приближавају се симболика коња и – змије, при чему су међу обредима 
„коњи, коњски празници и ликови [...] у вези са њима, обележавали смену кален-
дарских циклуса”.34 Као амбивалентан, хтонско-соларни симбол, коњ припада и 
царству мртвих и небеском своду (како је у песмама и описан). 

Од осталих (епских) атрибута, према варијанти са обиљем (накнадних) мито-
лошких примеса, Љутица уза се има сабљу, златан шестоперац и – златну стрелу 
(Петрановић 1989/II, бр. 30). С друге стране, скупоцено рухо постаје у засебном 
тематском кругу најважнији део опреме, јер на особит начин Богдану сачува главу.

5. СЕСТРИ У ПОХОДЕ 

Патријархалне вредности укључују изузетан значај (многобројне и угледне) по-
родице, у којој постоји строга хијерархија, а подразумева се међусобно уважавање 
свих чланова. Нарочито снажна је емотивна веза између брата и сестре, те се чак 
по некој прећутној градацији та љубав уздиже изнад осталих. Брат је сестрин за-
штитник, што појачава улога старешине куће. Није, зато, необично што је братско-
-сестринска блискост битна за обрт балада, чији је споредни лик Љутица Богдан. 

Заплет је истоветан, уз различито именовање противника – прекоморац Ишер-
лија Јово и Угричић Мато. Сестра Љутице / војводе Богдана је чувена лепотица, 
око које се и земље заваде. Али одбијени просац не прихвата Богданову одлуку. 
Он се враћа након заласка сунца – „Кад је било вече о вечерњу”, изненади и лако 
погуби Богдана. Отета сестра завара отмичаре и када јој ослободе руке, изврши 
самоубиство:

Она скочи у то море сиње:
– Волим бити морским рибам᾽ рана,
Него љуба мог брата крвнику (Караџић 1975, бр. 722).

Према песми, локализованој у Будим, принуђена да служи братовљевог убицу, 
девојка се одлучно освети. Отров „змије једовите” помеша с вином, које просац 
испије. Нејасна завршница очито настаје под утицајем обрада о вољном утапању 
Богданове сестре, а можда је и рефлекс сижеа о спреченом инцесту:

33 „Konj svojom brzinom, kojom se [...] pridružuje vremenu, dakle i njegovu kontinuitetu, kao i time što 
može neozlijeđen proći kroz zemlju smrti, hladnoće, dakle kroz zimu, noseći duh pšenice od jeseni do 
proljeća […] osigurava prijeko potrebnu obnovu”. У: Chevlier, J. – Gheerbrant, A. (1983) Rječnik simbola, 
Zagreb: Matica hrvatska, str. 274.
34 Петрухин, В. Ј. Коњ, у: Словенска митологија. Енциклопедијски речник, редактори: Толстој, С. М. 
и Раденковић, Љ. (2001) Београд: Zepter Book World, стр. 282.
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Ал᾽ беседи сестра Богданова:
– Волем бити морској риби рана,
Нег᾽ љубити брацу и душмана (Матицки – Радевић 2007, бр. 113). 

Естетски такође лоша, а сижејно колебљива обрада, занимљива је по неколиким 
детаљима. Епски отмичар девојака или младих невести је најчешће Арапин. Суп-
ституција на нивоу номенклатуре, међутим, призива епитет својствен Арапима, а 
некад заступљен и уз персонализован или колективан лик угарских јунака.35 Тако-
ђе је запретена и хтонска природа просца Јове, који долази из другог, оног света, 
смештеног – „преко мора”, одакле обично стижу црни отмичари, тамо одводе ро-
бље или у арапским земљама јунаци тамнују, далеко од дома и сунчеве светлости. 

Поред тога, мучки напад у обе варијанте одвија се ноћу, када оностране силе 
иначе имају моћ над човеком. Појединости би могле указати и на митско-обред-
не корене ових породичних драма, које су, можда, далеки одјек отмице сунца из 
космогонијских представа. О евентуалном „првобитном демонском пореклу оти-
мача сестре” сведоче бројне обраде „бајки о змају – зету отимачу и шурама који 
иду у потрагу за одведеном сестром”.36 Древно упориште преобликовано је под 
поетичким законитостима усмених жанрова. У поезији се слабије разазнаје, за ра-
злику од веће сличности прозних обрада са исконском матрицом, која је (само) 
претрпела изразитије последице христијанизације.37 

Други ток трансформације сижејног модела такође се везује за судбине чланова 
исте породице, с тим што се (квази)историјски, млађи слој, рефлектује кроз суко-
бе између хришћана и Турака. Након харања кула и градова, млада робиња постаје 
отмичару љуба, а она је, најчешће, сестра Љутице Богдана (или браће Јакшић). 

Одлагање расплета махом убрзано приказује околности због којих јунак жали 
што је јединац. Следи кратка ретроспектива: Кад Турци поробише Загорје или 
Прилеп или уопштено земљу38, један од насилника (Аријадин / Хорјадин војвода; 
Бошњанин Мујо) отима Богданову сестру. Формулативно, Богдан полази у потра-
гу39 или према патријархалном кодексу поштује сва правила похођења удате се-
стре, иако свадба није обављена по тим прописима (Караџић 1975, бр. 723). У туђем 

35 Бели Вид, ратник-домаћин једне коледарске песме, војује дуго: „Три године с клети Турци, / А 
четири с црни Угри” (Караџић 1898/V, бр. 164).
36 Радња прозне варијанте о Богдановој неверној сестри везује се „за кулу код Кулине где је живео 
’Турчин Варадин’”. Уз различита именовања актера, обраде указују на „еластичност ове фабуле која 
се [...] потчињава најразноврснијим начинима интерпретације поштујући захтеве врсте у коју се 
укључује”. Милошевић Ђорђевић, Н. (1971) Заједничка тематско-сижејна основа српскохрватских 
неисторијских песама и прозне традиције, Београд: Филолошки факултет, стр. 45−46. 
37 Зашто у људи није табан раван?, Караџић 1988б, бр. 18; Цар Дуклијан и Крститељ Јован, Кара-
џић 1988, бр. 17. Видети: Милошевић Ђорђевић, Н. нав дело, стр. 163−175.
38 Геземан 1925, бр. 129; Богишић 1878, бр. 105; Караџић 1975, бр. 724; Krstić, B. (1984), стр. 205 (Sestra 
izdaje brata otmičaru; p. v. 127; H 8, 2, 2, 2, H 7, 2, 1, 1).
39 Исти склоп карактеристичан је и за бајке у којима најмлађи / накнадно рођени брат креће у свет 
како би пронашао отету сестру (Стојша и Младен, Караџић 1988б, бр. 5; АТ 552А).
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(другом) свету сестра живи раскошно, а чим препозна брата, срдачно га дочека и 
гости. Богдан не слути шта му се спрема. Зет је привремено одсутан (у лову), али 
сестра брата опије, одузме му оружје, везује или чак окује. Кад јој се муж врати, 
она ликује због боље ловине и обично сама предлаже мучење и погубљење брата. 
Некада и зет има крволочан план, а шураку намењује недостојну смрт – вешање 
или черечење тела.

Наизглед помирен са сопственим крајем, Богдан трезвено саветује свом џелату 
да му одреши руке, како би за себе или сина сачувао јуначко рухо (долама-ђечер-
ма-токе; зелена долама, кадифели руо) или, под притиском епске технике, пре-
длаже да се везан, с трошним оружјем, на лошем коњу огледа против бројнијих, 
одлично опремљених непријатеља.40 Зет пристаје, али жртва користи прилику и, 
као бољи јунак, преокреће неповољну ситуацију. Богдан, по заслузи, убије отми-
чара, а свети се неверној сестри. Али то није крај одмазде. И када сестра остаје 
одана (као Јакшића Јелица) и пошто постане крвница, брат убија сестриће, било 
да су већ стасали млади ратници или чеда у колевци. Сурова егзекуција одвија се 
по (неком) сижејном аутоматизму.41 

Елиминација Арапиновог / отмичаревог потомства „подразумева” дефини-
тивно уништавање оностраних сила, које би (изнова) угрожавале – овај, живи, 
човеков свет. Обрачун са свим члановима противничког (хтонског) рода, незави-
сно од њихове тренутне или будуће кривице, може се тумачити на више начина. 
Најпре, убиства прекидају (потенцијално бесконачан) ланац крвне освете. С друге 
стране, библијски покољ младенаца треба да осигура Иродову владавину, а и богу 
или божанствима су принете крвне жртве. Поред тога, у митским координатама, 
борбом се хаос неопозиво зауставља, док спасилац успоставља поредак на којем 
почива устројство космоса или бар граница између светлости и таме. Опозиција 
се испољава и при „тумачењима” цикличних природних промена. Међутим, „ло-
гика” митолошког система није аналогна етичким начелима човековог друштва. 
Оно што је у митском комплексу „нужност” (оцеубиство, инцест, превара, обљуба, 
прељуба) добија другачију „тежину” када се сагледа из перспективе моралних ка-
нона, који спречавају смртнике да опонашају више силе и преузму улогу врховног 
или јединог бога.

Још је Нодило у „причи” о отетој сестри Јакшића, њеном принудном животу са 
Арапином и њеном избављању препознао путеве метафоризације древне подло-
ге. По његовом тумачењу, девојка оличава „двогубост” зоре – она је ноћна љуба и 
јутарња сестра.42 Иста исходишта обрасца Нодило није прислонио и уз варијан-
те о невери сестре Љутице Богдана. Примери су изостали можда и зато што се 

40 Овакав избор смрти везује се за ослобађање Михајла Свилојевића; сестрића Секуле; Старине Но-
вака; Јанка Јуришића (Богишић 1878, бр. 46, 101; Геземан 1925, бр. 67; Караџић 1988, бр. 52).
41 Истоветно поступа и Димитрије Јакшић, премда га верна сестра моли за живот најмлађег сина: 
„Жа’ ми га је, ако је и црно.” У овој обради се уочава потреба певача да оправда свирепи чин: „Од зла 
рода нек нема порода, / Од зла псета нек нема штенета” (Караџић 1988, бр. 97).
42 Nodilo, N. (1981) Stara vjera Srba i Hrvata, Split: Logos, str. 117.
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лик крвнице и њен крај, по Нодиловом поимању, не уклапају у потпуни тријумф 
светлости над силама тмине, а сам спасилац-жртва се и не бори против црног на-
пасника, већ другачије именованих Арапинових двојника. С друге стране, стили-
зован обрачун светла и таме не мора се усмеравати само ка симболизацији путање 
сунца у ритму дана и ноћи, већ и кроз аналогију са сменом годишњих доба.

6. ПРЕКО ГРАНИЦЕ СВЕТОВА

Ако се због дуготрајног везивања мотива сестре крвнице за име Љутице Богда-
на евентуално могу „препознати” преображаји дубинских талога баштине, млађе 
обраде архаичних слојева боље илуструју процесе ширења поетске биографије. У 
збирци Богољуба Петрановића три песме (II, бр. 4, 5, 30) имају и старије варијанте, 
али се јунаци разликују, и то не само по имену. Распрострањен и различито жан-
ровски обрађен је мотивски склоп о чудесном потомству у животињском обличју. 
Такве бајке43, сходно поетичким законитостима, нису локализоване. Радња стихо-
ваних верзија одвија се на разним просторима, а ликови су типизирани, некад с 
наговештајима персонализације, својствене актерима „јуначких пјесама”. 

Вероватно су асоцијације покренуте најчешћим епитетом уз змију (љута гуја), 
те се Љутица придружио анонимним и полуанонимним родитељима оностраних 
синова. Овом процесу могле су пружити потпору везе змије сa змајем у српској 
традицији44, односно змајевита природа највећих јунака, међу којима је, управо у 
Петрановићевом корпусу, и Богдан.45 Пре расплета, типичног само за стиховане 
бајке, невеста открива гујину тајну, али му рађа близанце. 

Други запис још изразитије открива комбинације елемената из општег фолклорног 
фонда. Обраде модела женидбе човека вилом такође зависе од жанровских норми46, 
а ова, естетски слаба, варијанта по типу изолације и уделу „слепих мотива”47 више 
се приближава бајкама него својствима епске технике. Нагомилавање фантастике 

43 Kaраџић 1988, бр. 12, 13; Kaраџић 1988б, бр. 9, 10 (AT 425A; АТ 433B). Милошевић Ђорђевић, Н. 
нав дело, стр. 76−111.
44 У амалгаму мотива о змији младожењи и „тумачења” змајевитости јунака, друга компонента је 
толико јака да истискује свадбу, услове тазбине и исход откривања тајне. Караџић 1988, бр. 13. У Пе-
трановићевој збирци таст поставља задатке будућем зету, а змија лако испуни услов да између род-
ног Карловца и невестиног Леђан-града начини од срме калдрму и позлати пут. Уведени су, сасвим 
излишни, медијатори – свештеници. По уобичајеном поретку издваја се ђаче-самоуче, овде обдаренo 
знањем немуштог језика, којe јединo разуме змијску писку. 
45 „Што гођ има Србина јунака, / Свакога су одгојиле виле, / Млогога су змајеви родили” Набројани су: 
Обилић, Змај Огњени, Реља Крилатица, Бановић Секула, Љутица и Марко (Петрановић 1989/III, бр. 24).
46 Милошевић Ђорђевић, Н. нав дело, стр. 51−75. У епском свету чудесни брак посредно подра-
зумева „вештине” спретног младожење, који вили украде крила и окриља. И он и онострана љуба 
подређени су „тумачењу” порекла јунака, какви су Марко или Груица (Богишић 1878, бр. 39, 85). 
Композиција овог, знатно млађег записа, расплинула се увођењем (неискоришћених) споредних ли-
кова, низом описа и епизода, без чвршће и логичне међусобне везе. 
47 Liti, M. (1994) Evropska narodna bajka, Beogad: Bata – Orbis, str. 63.
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испољава се већ кроз контаминацију представа о вили-љубовци и демонској госпо-
дарици вода, која узима уобичајено тежак намет – од јунака очи, а од коња предње 
ноге.48 За разлику од старијег спасиоца (Геземан 1925, бр. 176), Богдан води бродарицу 
до Ратаја и припрема „класичну” свадбу. Кумује војвода Момчило, девери су Реља и 
дете Лауш, док поп Гоговић Хаџија венчање обавља по свим прописима.

Онострана љуба рађа Богдану сина – војводу Стра(х)ила и ћерку Ружицу. Са-
жимање временског периода до стасавања сина за женидбу иначе је део обрасца, 
као и двоструко славље у дому Љутице Богдана. Мада би било логично да жени 
сина, а удаје кћер, Ружица је, као и њена тетка из првог композиционог сегмента, 
потпуно маргинализована. То ће се догодити и са Страхилом, премда је потанко 
представљена његова тазбина. Удвајање весеља, по (некој) сижејној инерцији увек 
води ка кобним последицама, а (овај) Љутица истог дана „Вјенча сина, а другога 
крсти”. Рођењем детета Ненада уланчава се лабава спона мотива. Када се домогне 
атрибута, вила одлази у свој свет и поручује да ће бринути о чеду, ако га Богдан 
донесе на вилинско језеро. Кад то учини, смера да љубу усмрти златном стрелом. 
Нехотице убија сина, а вила умире од туге. Чини се да је ово нефункционално 
укрштање фантастике са епском техником ипак имало један циљ; виновник удеса 
резигнирано продаје кулу и из питомог Загорја: „А он оде у равно приморје”.

И трећа песма (Петрановић II, бр. 5) боље илуструје стабилност модела о гре-
шном куму, но што „пристаје” уз епску биографију.49 Метаморфоза јединца почи-
ва на библијском, метафоричном изједначавању невиности с јагњетом. Блиска је 
и старозаветном упозорењу на последице кривоклетства.50 Алузија се може усме-
рити и ка приношењу жртве о Ђурђевдану, само што у сижеу о недостојном куму 
има супротно значење. Уместо да обезбеде напредак, модификоване представе о 
„ђурђевчету”51 воде ка породичној трагедији и стравичном кажњавању грешника.

Како год да су настале, варијанте из позније биографије Љутице Богдана ука-
зују на процесе који су се (и спонтано) одвијали у традицији при преображају 
архаичних слојева. А интересовања за јунака више је могла подстаћи привлачност 
његовог имена, него природа (епских) подвига.

7. МЕГДАН БЕЗ МЕГДАНА

Само у Петрановићевом корпусу Љутица се учестало придружује највећим 
српским јунацима. Но сваки пут је, уместо заслужене славе, изразитија нека вр-
ста инерције каталога. Женидбено славље је идеална позадина за окупљање ве-
ћег броја ликова, када певачи нижу најчувенија имена. Понекад Љутици Богдану 

48 Крвна жртва варира, али се јунак-спасилац епског света не жени бродарицом. 
49 У Вуковој збирци мотив се везује за Грчића Манојла (Караџић 1988, бр. 6).
50 Милошевић Ђорђевић, Н. (1971) Заједничка тематско-сижејна основа српскохрватских неисто-
ријских песама и прозне традиције, Београд: Филолошки факултет, стр. 261−265.
51 Недељковић, М. (1990) Годишњи обичаји у Срба, Београд: Вук Караџић, стр. 77.



СНЕЖАНА Д. САМАРЏИЈА

66

припадају и одређене обредне функције. Међу активним учесницима свадбе Љу-
тица Богдан кумује Сибињанину Јанку и Рајку са Змијања, а прикумак је краљу 
Милутину. На свадби Радул-бега Љутица је војвода, док му почасти „у заставу” 
припадају кад се жени Војиновић Мићо. Иако се учестало набраја, Богдан је углав-
ном статиста.52 Чак и ако се нагласе његове епске врлине и заслуге („Љута змија за 
дуга мејдана”, Петрановић III, бр. 54), похвала је сижејно неискоришћен детаљ, а и 
када покуша да одбрани невесту од отмичара, Богдана тада рањавају и раставе од 
коња. Поред низања сватовских званица, Богданово име је обавезни члан каталога 
змајевитих јунака и бранилаца српског царства, док се „подразумева” његова по-
гибија у Косовском боју.53 Љутица једном штити Ђурђа и Јерину од Џидовине, који 
брани да се прославља крсно име, а други пут се намери (опет) на бољег, млађег 
јунака (Петрановић II, бр. 39; Петрановић III, бр. 44).

Неоспорно, најпознатији је сукоб између Марка и Љутице, а на овај сиже алу-
дирају и други певачи. Иницијално испијање вина укључује у једном запису не-
примерену, али и заступљену самохвалу Марка и Реље/Милоша. Трећи из дружи-
не, Раде Облачић, прекорно оспорава њихове изјаве о јунаштву и подсећа:

Да се Марко једном препануо
Од некаква Љутице Богдана (Караџић 1974/ II, бр. 55).

Неодређеност противника савршено илуструје Богданов „статус” у епском све-
ту, мада се тиме додатно умањују разлози Марковог поноса. Неоспорно, алудира 
се на Тешанову песму, у којој је инверзија формулативних секвенци водила ка де-
зинтеграцији (готово) свих структурних сегмената двобоја. Јунаци су приказани 
као сопствени пародијски двојници, а уобичајена динамика епских дуела устук-
нула је пред статичном, немом сценом – престрављених мегданџија: „А не смије 
један на другога” (Караџић 1988, бр. 39). У апсолутно изокренутим епским улога-
ма54, главни јунак овог дуела је, заправо, страх. 

Завршна сцена представља и смисаоно и позиционо ремећење уобичајених 
стилских решења. Бројни епски модели започињу испијањем вина, опуштеним 
окупљањем блиских сродника и пријатеља. Пародија дуела, међутим, завршена је 
тако што доскорашњи непријатељи „сједоше пити рујно вино”. Тај чин не значи ни 
благовремени умир због проливања крви, јер се „окршај” завршио, а до крвопро-
лића није ни дошло. Марко с другима дели своје вино, али Богдан признаје колико 
се „препануо” и приноси своје чувано добро онима који су му ломили виноград:

Пак сједоше пити рујно вино,
Мезете га грозним виноградом.

52 У Петрановићевој збирци нема свадбе без имена Љутице Богдана: Петрановић 1989/II, бр. 22, 33, 
42, 49, 55, 56; III, бр. 6, 22, 34, 43, 45, 54.
53 Исто: II, бр. 26; III, бр. 22, 24, 32.
54 Самарџија, С. (2004) Пародија у усменој књижевности, Београд: Народна књига, стр. 45−49.
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Уз казивачеву пристрасност, финална опозиција оде : оста такође разликује 
победника од савладаног55, чиме се наглашава комика обрта. Оваква јединствена 
епска обрада могла би представљати далеки, једва видљиви рефлекс неке борбе из 
древних теогонија, у којој нова генерација хероја смењује божанског виноградара 
(Богдана). Његова извесна хтонска природа сугерисана је и особитим појављи-
вањем – у прамену магле/таме. Истини за вољу, детаљ не мора сезати до митских 
представа, већ се препознаје и као формула – слутње из сновиђења или хипербо-
лисане жестине ратних окршаја и јуначке силине. Ипак, прамен магле, тама која 
заклони светлост дана или доба тмине су уобичајени „пратећи” ефекти при поја-
вљивању оностраних бића. Мада вино пију сви епски јунаци, то пиће, које крепи, 
куражи, причешћује и исцељује, додатни је, битан атрибут само Марка Краљевића.

Инверзија мегдана можда је била могућа управо зато што је архаично исходи-
ште (неке) митске борбе толико избледело да се смисао морао „надокнадити”, што 
је створило простор за активирање пародијско-гротескних елемената. Преиначе-
не су и улоге и одлике ривала, јер обојица испољавају инерцију – антипонашања, а 
оно је својствено обредно-митском комплексу. У тако постављеним координатама 
сижејне подлоге овог антимегдана није необичан ни призор гозбе. Додуше, јунаци 
не мезете „дебелога меса овнујскога”, већ пију вино и обилно се залажу дозрелим 
грожђем. Притом, управо су народно-празничне „гозбене слике” универзалне „i 
organski povezane s predstavama o životu i smrti o vaskrseniju i obnavljanju”.56 

Колико год да је жанровски контекст пригушио сакрално-митске обрисе, то-
лико су се и мегданџије удаљиле од узорних епских хероја. Даровитост Тешана 
Подруговића била је пресудна за обликовање догађаја и актера, због чега је готово 
невидљив један „недостатак”, иначе уочљив међу песмама о Љутици Богдану. Све 
те обраде добро илуструју типичне последице преображаја митске матрице. Оне 
се испољавају као изостанак „уверљиве мотивације” нарочито на плану „razvoja 
radnje sa savremenog stanovišta”.57 То не показује само безразложно Марково и Ре-
љино кршење Богдановог винограда, него и заплет о крађи коња58, тим пре што 
шарчев господар више оплакује притворног слугу, но што тужи за пожртвова-
ним братом. Нису мање пригушене ни побуде из којих Богдан продаје љубу, 
брани сестри да се уда, гине од зетове сабље или сестрица мучки ради брату о 
глави. Заправо, из мозаика поетске биографије Љутице Богдана, састављене од 

55 Детелић, М. (1996) Урок и невеста. Поетика епске формуле, Београд: Балканолошки институт 
САНУ, стр. 134−137, вино пије; стр. 183−185, оде – оста.
56 Bahtin, M. (1978) Stvaralaštvo Franosa Rablea i narodna kultura srednjeg veka i renesanse, Beograd: Nolit, 
str. 319.
57 Meletinski, E. M. (1983) Poetika mita, Beograd: Nolit, str. 241.
58 Потреба да се мотивише крађа коња уочљива је у лошијој варијанти: предсвадбени задатак по-
ставља цар – невестин отац. Караџић 1898/ VI: 46°; Петковић, Д. (2019) Јунак и сиже епске песме, 
Београд: Институт за књижевност и уметност, стр. 26, 112−113. Сличности с бајком изразите су на 
морфолошком нивоу, а испољава се и прилагођавање иницијацијског теста захтевима епске технике.
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интернационалних мотива сродних митско-обредним „ситуацијама”, не издваја се 
ниједан карактеристичан детаљ – осим имена.

8. NOMEN EST...

Други сегмент именице Богдан може се повезати и са глаголом (давати, дати) и 
са именицом за обележавање 24 часа или само обданице. С друге стране, на амби-
валентност божанског начела (и воље) указују изведенице опречних значења – бо-
гат, богатун, богатство, богаташ, наспрам убог, небог, божјак, богаљ, богац. Чини 
се, ипак, да је по народној или народској етимологији Богдан онај који је од Бога 
дат, уз бројне варијације мушких и женских личних имена.59 Занимљиво је да, без 
двојбе, Нодило закључује како Богдан „od svijetloga dana dobi svoje ime”.60 

У српском фолклорном фонду Богдан се условно придружује типским именима 
(богаташа), мада то није учестало попут, на пример, именовања лирских момака 
какви су Јово и Ранко или епизодних епских ликова, којима је намењена одређена 
улога (нпр. Раде – неимар; Недељко – протопоп; Тодор – везир и сл.). Епски „кон-
текст” покреће асоцијације на чувеног Југа, једног од браће Јакшић и, нарочито, 
„ближе” одређеног – Љутицу. Међу хипертрофираним каталозима из Петрано-
вићеве збирке набројана су сва тројица Богдана. Уз Љутицу – Загорца и имењака, 
војводу из Солуна, јесте и родоначелник куће Југовића. Но, уместо уобичајене вла-
стите именице, овај Југ издваја се епитетом богати (Петрановић 1989/II, бр. 22).

Презиме Љутица није обликовано помоћу уобичајене епске технике.61 Индиви-
дуализација се не ослања ни на локалитет (Топлица, Смедеревац, Сењанин), нити 
на породично „стабло” (Немањићи, Југовићи, Новаковићи, Јанковић). Номенкла-
тура не укључује ни онострану природу јунака (Крилатица, Дракуловић, Коби-
лић, Змај Огњени Вук) или те примесе нису изразите у случају Љутице Богдана. 
Конкретизација презимена заправо води ка сфери природних појава (Даничић, 
Влашић, Звездић, Облак, Облачић, Југ) и манифестацији карактерно-психолош-
ког обележја (Страхиња, Страхињић, Срђа Злопоглеђа). 

Уопштена Нодилова опаска можда води до архаичних исходишта таквих лич-
них имена (епских) војвода које „ne pamte ljudski spomenici, a sve njih mota silna 
vrtača gatnje božje. Tu su zgoljni sunčani bogovi, koji postepeno grade godinu”.62 Ду-
бински слојеви традиције неоспорно садрже митско-обредне компоненте, било да 

59 Богдан и Богдана, Богељ, Богић, Богоје, Богољуб, Богосав, Божа и Божо, Божана, Божидар, Божи-
ца. Караџић, В. С. Српски рјечник (1852) Сабрана дела В. С. Караџића, ХI/1−2, приредио:
Кашић, Ј. (1986), Београд: Просвета, стр. 72−75. Могу се додати Богобој, Богданка, Божидарка итд.
60 Nodilo, N. (1981) Stara vjera Srba i Hrvata, Split: Logos, str. 113.
61 О томе видети више: Клеут, М. (1994) Презимена у народним епским песмама, у: Зборник Матице 
српске за филологију и лингвистику бр. 37, стр. 279−285; Kleut, M. (1988) Ime i žanr u narodnoj poeziji, 
u: Folklor u Vojvodini, X, str. 22−31; Самарџија, С. (2008) Биографије епских јунака, Београд: Друштво 
за српски језик. 
62 Nodilo, N. нав. дело, стр. 254.
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су стилизовани процеси из аграрне године63 или рефлекси теогоније, космогоније 
и иницијацијских провера. У српској традицији соларне, лунарне, хтонске приме-
се и њихове комбинације махом се теже уочавају, због последица христијанизаци-
је, (квази)историзације и „притиска” епске технике.

Богданово презиме изведено је од придева и именице (љут, љутит, љутина, 
љутитост). Али тако се обележавају разни појмови – од укуса, преко гнева (љуто 
куне) и жестине нарави (љута Арнаутка) до смртоносног змијског отрова (обично 
су врхови стрела натопљени гујиним једом). Вукова тумачења илуструју разноли-
кост семантичког спектра:

„љут, љута, то: 1) сирће, ракија, шипак, рен; 2) љутит, срдит; 3) љута гуја, же-
сток; 4) љути сиромах (љута страшивица; љута пијаница);

Љута: многе ријеке зову се овако, нп. код Котора, у Конављу [...];
љутак: љути шипак;
љутац: камен;
Љутеза: мјесто каменито у Цуцама;
љутика: аљма (лук) [...] Љутица: 1) Богдан; 2) (у Грбљу) змија љутица: Тако се не 

вукао потрбушице као змија љутица”.64

Из мноштва асоцијација, епитет везан уз змију – отровницу могао је подстаћи 
обраде појединих мотива о Богдановом потомству. Дискретнији је удео оностра-
ног у природи јунака, премда су повезане представе о змији65, змају и аждаји. Уз 
овакве аналогије, чини се да није слободна ни Банашевићева опаска о врсти вино-
ве лозе, (локално) познатој по називу – љутица. 

Мада се значења појма гранају у више рукаваца, најчешћа је заступљеност епи-
тета уз змију. Поред компарација (љута као гуја; пишти као љута гуја), клетви и 
заклетви, љута гуја је међу митолошким лирским песмама декоративни члан ка-
талога, као ручконоша особитог орача или део опреме застрашујуће ратнице, која 
свога – шарца зауздава змијама (Караџић 1975, бр. 234, 236). У тим представама 
испољавају се и позитиве и негативне карактеристике, јер се сугеришу и плодност 
и смртоносне опасности. Било да је гуја чуваркућа или отровна присојкиња, по-
везана је с представама о преображају (скидање свлака, кошуљице) и годишњим 
променама пребивалишта. „С појавом змија у пролеће, њиховим боравком на зе-
мљи током лета и одласком на зимовање повезан је читав низ календарских зна-
мења, веровања, ритуалних радњи и заштите од урока.”66 Разлике између географ-

63 Meletinski, E. M. нав. дело, стр. 223−226.
64 Караџић, В. С. (1986) нав. дело, стр. 478.
65 О томе видети више: Делић, Л. (2019) Змија, а српска. Концептуализација у усменом фолклору, 
Андрићград – Вишеград: Андрићев институт, стр. 13−41.
66 По христијанизованом аграрном календару у словенској традицији, пролећни период почиње 
када се „земља отвара и пушта змије напоље”. Околности се поклапају с празновањем: Благовести 
(25. 3 / 7. 4), Младенаца (9/22. 3), Св. Јеремије (1/14. 5), Св. Тодора (прве седмице ускршњег поста), 
Св. Ђорђа (23. 4 / 6. 5). За „митологију змија” битан је „моменат летњег солстиција”, нарочито Ивањ-
дан (24. 6 / 7.7). Период њиховог одласка под земљу такође варира, али је подударно доба године: на 
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ских и климатских зона не поништавају цикличност процеса, својствених ритму 
годишњих доба, путањи небеских тела и живота/смрти вегетације. У христијани-
зованом аграрном календару повратак са онога света – и змија и биља, прате ри-
туалне манифестације везане за Младенце, као – Змијин дан и једног од змијских 
светаца, Светог Јеремију.67 

Представе о змији можда сигнализирају архаичне заметке из којих се развио лик 
Љутице Богдана, тим пре што он у разним моделима и на више начина – страда, 
привремено одлази и враћа се из далека, лишава живота непријатеље и потомке. 
Извесна биполарност, па и колебљивост „портретисања” може се пратити кроз ана-
логије и са сунчано-загробном и с вегетативном морфологијом мотива, у којима се 
на два начина „транскрибује” митска „слика кружења живота – смрти – живота”.68 
Преображаји митско-обредног комплекса најизразитије су захватили категорију 
времена, чију је цикличност истиснула линеарна хронологија. Фабула је у изме-
њеном жанровском контексту стекла и „новог” јунака змију-змаја, али је и он сам 
остао негде на међи два света – лишен и митске и епске „харизме”. И поред тога, или 
управо због тога, одређени мотиви су „не само повезани са ликом него се јављају 
као његова делатна форма”.69 Запажања су потврдила и истраживања релације изме-
ђу сижеа и јунака у српској традицији. Љутица Богдан је означен као „амбивалентан 
јунак просечне епске славе, пријемчив сижеима који нагињу новелистичким темама 
[...] Статус великог, преког јунака, вероватно због инерције имена, добија само у Те-
шановој варијанти о [...] избегнутом мегдану са Марком Краљевићем”.70 

Рефлексе из архаичне подлоге могла је усмерити и опасна нарав, при чему су 
синоними за љутитост – жестина, гнев, срџба и – јарост. Преко номенклатуре асо-
цијације воде до припадника „ниже” обредности из традиције Словена, какав је 
лик Јарило.71 Спајање функције бога плодности с војно-ратничким обележјима 
још је изразитије у представама о Јаровиту, богу рата, којем је посвећен „пролећ-
ни празник плодности”.72 Мада се путеви генезе древних представа никада неће 

Усековање главе Јована Крститеља (29. 8 / 11. 9), Преображење (6/19. 8), Велику и Малу Госпојину 
(15/28. 8; 8/21. 9). Гура, А. (2005) Симболика животиња у словенској народној традицији, Београд: 
Бримо – Логос – Александрија, стр. 248–260.
67 Недељковић, М. (1990) Годишњи обичаји у Срба, Београд: Вук Караџић, стр. 100.
68 Фрејденберг, О. М. (2011) Поетика сижеа и жанра, Нови Сад – Сремски Карловци: ИК Зорана 
Стојановића, стр. 293−299.
69 Исто, стр. 293.
70 Петковић, Д. (2019) Јунак и сиже епске песме, Београд: Институт за књижевност и уметност, стр. 373.
71 Празник Јарило (25. 5 / 7. 6) „од свих јужнословенских и српских скупина [...] су једино празнова-
ли Срби у Банату, што упућује на мисао да је ово празновање остатак најстаријег словенског слоја у 
Банату, који никада није прешао на Балкан.” Недељковић, М. нав. дело, стр. 109.
72 О томе видети више: Иванов, В. В. – Toпоров, В. Н. (1974) Исследования в области слабянских 
древностей, Москва: Наука, стр. 180–216; Лома, А. Јарила. Јаровит, у: Словенска митологија, редак-
тори: Толстој, С. М. и Раденковић, Љ. (2001) Београд: Zepter Book World, стр. 238−240; Лома, А. (2002) 
Пракосово, Словенски и индоевропски корени српске епике, Београд: Балканолошки институт САНУ, 
стр. 199−200.
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поуздано реконструисати, као да се помаљају два тока „приче” о божанству плод-
ности и разарања, које, кроз борбу окончава зимски период, али и гине, даје и 
одузима живот. 

Ослобођена ритуално-митолошких „стега”, радња „se razvija u dva pravca – 
porodičnom (socijalnom) i kalendarskom”.73 Овај други ток, под утицајима хришћан-
ске религије, боље је сачувао примарни смисао. Улогу Јаровитог је наследио Свети 
Ђорђе, али околности деловања, лик и атрибути нису измењени. На стара исхо-
дишта указује поклапање празника, посвећеног Јарилу (27. април) са Ђурђевда-
ном (23. април / 6. мај).74 Легенда о Светом Ђорђу учврстила је исконску основу и, 
заједно са њом, сакралну компоненту обележавања почетка нове аграрне године.

Другачије и изразитије измене пратиле су борбу јунака, принуђеног да се суочи 
са оностраним силама – отмичарем (зет) и издајником (сестра). Квазиисторијска 
компонента пригушила је првобитни смисао сукоба са свим припадницима „дру-
ге” стране и повратка из њиховог, опасног вилајета. Новоименовани јунак (тамо) 
спасава сопствени живот, али и читав живи свет након зимске обамрлости. Љути-
ца Богдан се, зато, теже разазнаје из митске матрице, премда значења појма јарило 
(ярыло) обухватају и „крайнюю степень проявления чувства – гнева”.75 

***
За име Љутице Богдана везане су превасходно „неисторијске” теме, при чему 

видови епизације нису изразити. Чак је и Тешаново казивање о сукобу Марка с Љу-
тицом јединствен пример атипичног двобоја. Индиректно, тај мегдан и Љутичин 
(епски) пораз, по календарској „позадини” представља јесењи наговештај зимске 
смрти. Смене годишњих доба, као митска праслика, могла се повезати са именом 
јунака и његовом змијском „природом”. Почетак и крај летњег периода стилизо-
вани су као Богданове борбе. Завршетак зиме подразумева повратак, а пораз од 
Марка Краљевића временски се дискретно подудара са измаком лета, када је до-
зрело грожђе спремно за бербу. У исти контекст (симболизације) смене годишњих 
доба могла би се уклопити Богданова смрт, било да га погуби (онострани) сестрин 
просац или му живот одузме животињски противник – Шара бедевија. Амбива-
лентност карактеризације није неуобичајена у традицији, јер су особине ликова 
усклађене с тематиком, песничком формом, ставом стваралаца и слушалаца.

Како год да се „осмисле” опевани догађаји, упечатљив је један парадокс. Тешко 
се може доказивати и историјска и митска заснованост Љутице Богдана, али није 
мање „оправдано” ни његово одређење као – епског јунака. Чини се да у таквом 
„препознавању” нису пресудни ни слојеви традиције ни историјска збивања, већ 
највише удела има лични и колективни – доживљај, јачи од жанровских норми, 

73 Meletinski, E. M. (1983) Poetika mita, Beograd: Nolit, str. 250.
74 Ђурђевдан је „нарочите деобне важности” као крај „зимњој половини године”. Недељковић, М. 
нав. дело, стр. 72.
75 Иванов, В. В. – Toпоров, В. Н. нав. дело, стр. 181−182.
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сижејне „матрице” и начина њених варирања. На поетичко-типолошком нивоу 
Љутица Богдан одступа од „класичних” протагониста епске поезије. Међутим, 
Љутици Богдану проучаваоци прилазе – као епском јунаку, чак и независно од ме-
тодолошких полазишта. Притом, од XVIII века популарност није пресахла, већ се 
интересовање увећавало. То се не испољава само међу Петрановићевим записима, 
него и кроз наслове књига, намењених широком читалачком кругу. Панчевачка 
штампарија браће Јовановић објавила је 1882. збирку Љутица Богдан у народним 
песмама. Са сликом његовом. Већ следеће године књижара браће Поповић из Но-
вог Сада понудила је сличан избор Љутица Богдан у српским народним песмама. 

Богданова биографија – са сликом или без ње, састоји се од више честица – 
историје, митологије, обреда, епске технике, законитости лирско-епских врста. 
Шта ће се издвојити као примарно не зависи толико од „објективне” природе јуна-
ка, већ је пресудан истраживачки угао из којег се сагледавају детаљи или целина, 
односно детаљи и целина. То и чини привлачну снагу традиције, јер нема коначне 
и једино могуће „истине”. „Слика” се мења, као у калеидоскопу, а сваки пут је ис-
товремено и неухватљива и део је стварности.

ЛИТЕРАТУРА

AT – Aarne, А. – Thompson, S. (1961) The types of the Folktales. Second revision, Vol. LXXV, Helsinki: F. F. 
Communication, p. 184. 

Бабић Ђорђевић, Г. (1981) Разграњавање уметничке делатности и појаве стилске разнородности, у: 
Историја српског народа 1, Београд: СКЗ, стр. 641−662.

Бабић Ђорђевић, Г. и Ђурић, В. Ј. (1982) Полет уметности, у: Историја српског народа 2, Београд: 
СКЗ, стр. 144−191.

Банашевић, Н. (1954) Белешке и објашњења. Караџић, В. С. Српске народне пјесме, III, Београд: Про-
света, стр. 575−696.

Banović, S. (1924; 1926) O nekim historičkim licima naših narodnih pjesama, u: Zbornik za narodni život i 
običaje Južnih Slavena, XXV, str. 57−104; XXVI, str. 32−82.

Bahtin, M. (1978) Stvaralaštvo Franosa Rablea i narodna kultura srednjeg veka i renesanse, Beograd: Nolit. 
Благојевић, М. (1982) Врховна власт и државна управа, у: Историја српског народа 2, Београд: СКЗ, 

стр. 109−127.
Гавриловић, А. (1912) Историја српске и хрватске књижевности усменога постања, Београд: Геца 

Кон.
Геземан, Г. (1925) Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народних песама, Сремски Карлов-

ци: Српска краљевска академија.
Гура, А. (2005) Симболика животиња у словенској народној традицији, Београд: Бримо – Логос – 

Александрија.
Делић, Л. (2019) Змија, а српска. Концептуализација у усменом фолклору, Андрићград – Вишеград: 

Андрићев институт. 
Деретић, Ј. (1995) Загонетка Марка Краљевића, Београд: СКЗ.
Деретић, Ј. (2000) Српска народна епика, Београд: Филип Вишњић.
Детелић, М. (1996) Урок и невеста. Поетика епске формуле, Београд: Балканолошки институт САНУ.



АЛ᾽ ЕТО ТИ ЉУТИЦЕ БОГДАНА.

73

Димитријевић, И. Р. (1921) Осећање смешног у народном песништву. Марко Краљевић и Љутица 
Богдан, Мисао VII/45, стр. 321−328.

Ђурић, В. (1973) Антологија народних јуначких песама, Београд: СКЗ.
Иванов, В. В. – Toпоров, В. Н. (1974) Исследования в области слабянских древностей, Москва: Наука.
Јиречек, К. (б. г) Историја Срба I−II, Београд: Епоха, фототипско издање.
Караџић, В. С. Српске народне пјесме V, VI, Државно издање, приредио: Стојановић, Љ. (1898), Бео-

град: Штампарија Краљевине Србије.
Караџић, В. С. Српске народне пјесме I−IV, Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука 

Стеф. Караџића, приредили: Младеновић, Ж. и Недић, В. (1974), Београд: САНУ.
Караџић, В. С. Српски рјечник (1852) Сабрана дела Вука Стеф. Караџића, ХI/1−2, приредио: Кашић, 

Ј. (1986), Београд: Просвета.
Караџић, В. С. Српске народне пјесме I, Сабрана дела Вука Стеф. Караџића, IV, приредио: Недић, В. 

(1975), Београд: Просвета.
Караџић, В. С. Српске народне пјесме II, Сабрана дела Вука Стеф. Караџића, V, приредио: Пешић, Р. 

(1988), Београд: Просвета.
Караџић, В. С. Српске народне пјесме III, Сабрана дела Вука Стеф. Караџића, VI, приредио: Самар-

џић, Р. (1988а), Београд: Просвета.
Караџић, В. С. Српске народне приповијетке, Сабрана дела Вука Стеф. Караџића, VI, приредио: Пан-

тић, М. (1988б), Београд: Просвета.
Клеут, М. (1994) Презимена у народним епским песмама, у: Зборник Матице српске за филологију и 

лингвистику бр. 37, стр. 279−285.
Kleut, M. (1988) Ime i žanr u narodnoj poeziji, u: Folklor u Vojvodini, X, str. 22−31.
Кољевић, С. (1974) Наш јуначки еп, Београд: Нолит.
Костић, Д. (1937) Тумачења друге књиге Српских народних пјесама Вука Ст. Караџића, Београд: Др-

жавна штампарија.
Krstić, B. (1984) Indeks motiva narodnih pesama balkanskih Slovena, Beograd: SANU.
Латковић, В. (1975) Народна књижевност I, Београд: Научна књига.
Liti, M. (1994) Evropska narodna bajka, Beogad: Bata – Orbis.
Лома, А. (2001) Јарила. Јаровит, у: Словенска митологија. Енциклопедијски речник, редактори: Тол-

стој, С. М. и Раденковић. Љ. Београд: Zepter Book World, стр. 238−240.
Лома, А. (2002) Пракосово. Словенски и индоевропски корени српске епике, Београд: Балканолошки 

институт САНУ.
Maretić, T. (1996) Naša narodna epika, Beograd: Nolit.
Матицки, М. (1983) Народне песме у ’Летопису Матице српске’, Нови Сад – Београд: Матица српска 

– Институт за књижевност и уметност.
Матицки, М. (1985) Народне песме у ’Вили’, Нови Сад – Београд: Матица српска – Институт за књи-

жевност и уметност.
Матицки, М. и Радевић, М. (2007) Народне песме у српској периодици до 1864, Нови Сад – Београд: 

Матица српска – Институт за књижевност и уметност.
Матић, С. (1954) Белешке и објашњења. Караџић, В. С. Српске народне пјесме II, Београд: Просвета.
Меденица, Р. (1975) Наша народна епика и њени творци, Цетиње: Обод.
Meletinski, E. M. (1983) Poetika mita, Beograd: Nolit.
Миловић, М. (1996) Стојан Новаковић и народна књижевност, Шабац: Народна библиотека „Жика 

Поповић”. 



СНЕЖАНА Д. САМАРЏИЈА

74

Милошевић Ђорђевић, Н. (1971) Заједничка тематско-сижејна основа српскохрватских неисториј-
ских песама и прозне традиције, Београд: Филолошки факултет.

Милутиновић Сарајлија, С. Пјеванија црногорска и херцеговачка, приредио: Аранитовић, Д. (1990), 
Никшић: Универзитетска ријеч.

Михаљчић, Р. (1981) Цар и краљ: неуспешно савладарство, у: Историја српског народа 1, Београд: 
СКЗ, стр. 583−592.

Михаљчић, Р. (1982) Доба обласних господара, у: Историја српског народа 2, Београд: СКЗ, стр. 36−46.
Недељковић, М. (1990) Годишњи обичаји у Срба, Београд: Вук Караџић.
Недић, В. (1981) Вукови певачи, Нови Сад: Матица српска.
Новаковић, С. (1893) Срби и Турци XIV и XV века, Београд: Задужбина Николе Чупића.
Nodilo, N. (1981) Stara vjera Srba i Hrvata, Split: Logos.
Руварац, И. (1887) О Кнезу Лазару, Нови Сад: Српска штампарија Светозара Милетића.
Пандуревић, Ј. (2015) Из фолклорне ризнице ’Босанске виле’: епско-лирске пјесме I−II, Нови Сад – 

Београд – Бања Лука: Матица српска – Институт за књижевност и уметност – Друштво чланова 
Матице српске у Републици Српској.

Перић, Д. (2020) Поетика времена српских усмених епских песама, Нови Сад: Академска књига.
Петковић, Д. (2008) Типологија епских песама о женидби јунака, Београд: Чигоја штампа.
Петковић, Д. (2019) Јунак и сиже епске песме, Београд: Институт за књижевност и уметност.
Петрановић, Б. (1989) Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине I−III, Сарајево: Свјетлост.
Петрухин, В. Ј. (2001) Коњ, у: Словенска митологија. Енциклопедијски речник, редактори: Толстој, С. 

М. и Раденковић, Љ. Београд: Zepter Book World, стр. 280−283.
Pešić, R. i Milošević Đorđević, N. (1984) Narodna književnost, Beograd: Vuk Karadžić.
Поповић, П. (1931) Преглед српске књижевности, Београд: Геца Кон.
Самарџија, С. (2004) Пародија у усменој књижевности, Београд: Народна књига.
Самарџија, С. (2008) Биографије епских јунака, Београд: Друштво за српски језик и књижевност.
Сувајџић, Б. (2007) Иларион Руварац и народна књижевност, Београд: Институт за књижевност и 

уметност.
Ћирковић, С. (1982) Кретања према северу, у: Историја српског народа 2, Београд: СКЗ, стр. 314−329.
Ћоровић, В. (2005−2006) Илустрована историја Срба 1−6, Београд: Политика – Народна књига.
Ферјанчић, Б. (1981) Освајачка политика краља Душана, у: Историја српског народа 1, Београд: СКЗ, 

стр. 511−523.
Фрејденберг, О. М. (2011) Поетика сижеа и жанра, Нови Сад – Сремски Карловци: ИК Зорана Сто-

јановића.
Чајкановић, В. (1994) Студије из српске религије и фолклора 1−5, Београд: СКЗ – БИГЗ – Просвета 

– Партенон.
Chevlier, J. – Gheerbrant, A. (1983) Rječnik simbola, Zagreb: Matica hrvatska.



АЛ᾽ ЕТО ТИ ЉУТИЦЕ БОГДАНА.

75

Snežana D. Samardžija
University of Belgrade, Faculty of Philology

BUT, HERE COMES LJUTICA BOGDAN.
History and tradition in interpretations of a biography

Abstract: Among the songs from Vuk's collections, Ljutica Bogdan is best known as an oppo-
nent of Kralljević Marko. However, multiple lyrical-epic adaptations of international motives 
are connected to his name and family relations. In addition, older generations of scholars of 
Serbian oral poetry have sought to recognize the historical background from which Bogdan's 
character developed. On this occasion, a review of such approaches was presented. After the 
literary-historical synthesis, poems about Ljutica Bogdan were analyzed (older records, Vuk's 
corpus, material printed during the 19th century). The types of characterizations, condi-
tioned by the poetics of the genre and the archaic layers of the Serbian tradition, which could 
give impulses for the construction of this poetic biography, are pointed out in this paper.
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Сажетак: Јанош Хуњади, регент Угарске и један од најзначајнијих војсковођа у борби 
против Турака, био је вишеструко везан за простор Косова и Метохије. Добро је по-
знато да је предводио војску у тзв. Другој косовској бици 1448. године. Он је постао 
с временом не само мађарски национални јунак већ је, под именом Сибињанин Јанко, 
ушао и у српску епску народну традицију. Рад ће настојати да осветли обе стране 
његове личности, односно историјску и епску биографију. Најпре ће бити изнете 
историјске чињенице у вези с Другом косовском битком из 1448. године, а затим ће 
бити размотрена и народна традиција – епске песме и предања која се односе на ову 
битку и Сибињанина Јанка. Осим тога, просопографски ће бити анализиране још 
неке угарске историјске личности, које су ушле у народну епику. Поред основних био-
графских историјских података, биће дат и кратак модел њихове епске биографије. 

Кључне речи: Сибињанин Јанко, Друга косовска битка, епска традиција

Један од свакако најинтересантнијих аспеката богатих и разнородних српско-
-угарских односа јесте рецепција угарских средњовековних личности у срп-
ској епској поезији. Ван сваке сумње, међу њима најистакнутије место заузима 

Сибињанин Јанко, односно Јован (Јанош, Јанко) Хуњади. Међу његовим бројним 
походима на Балкан, Друга косовска битка је оставила најдубљи траг у српској 
епској свести и традицији. Стога је намера овог рада да прикаже, с једне стра-
не, историјски ток и след догађаја из 1448. године, а такође и да се сам Хуњади, 
као и друге личности које су у вези с њим и његовим походима, прикажу у сво-
јој историјској збиљи, а с друге стране, да се укратко прикаже и њихова слика у 
епској традицији, која је често метаморфоза историјске личности у епски лик, с 
више или мање историјске основе. Наравно, немогуће би било анализирати сваку 
појединачну песму или сваки аспекат Хуњадијевог епског преображаја, нарочито 
узевши у обзир чињеницу да је аутор овог прилога историчар, већ је примарни по-
стављени задатак – показати какав су значај одређене личности, на челу са самим 
Хуњадијем, имале у историји, а какав су одблесак њихови животи и дела, посебно 
у контексту косовске традиције, имали на народну епику. 

Хронолошки строго узев, постоје и личности пре Хуњадија које су оставиле траг 
у епској традицији Срба. За време краља Жигмунда Луксембуршког (1387–1437), 
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један од најзначајнијих феудалних господара и бранилаца Угарске од Турака био је 
Фирентинац Филипо Пипо Сколари (познат и као Филип Озораи, Филип од Озоре 
или Пипо Спано), који је од 1404. године па све до своје смрти 1426. године био 
тамишки, арадски, чанадски, карашки и ковински жупан. Борио се против Турака 
и Вука Лазаревића 1403–1404. године, заједно с деспотом Стефаном. Утврдио је 
после 1404. године тврђаву Голубац, којa је требало да буде тачка одбране Дунава од 
османског напада 1405. године. Током 1406. године влашки војвода Мирчa је желео 
да он, деспот Стефан и сам Филипо Сколари формирају савез против Турака. Глав-
не војне припреме утврђивања Баната биле су 1407–1408. године, а због недостатка 
извора тешко је пратити да ли је и када било османских акција у Банату после тих 
година. Исте, 1408. године, Пипо Спано постао је заједно с деспотом Стефаном 
Лазаревићем и другим витезовима члан Реда Змаја, који је основао краљ Жигмунд 
Луксембуршки. Ратовао је против Турака у Босни у периоду 1414–1415. године. 
Постоје претпоставке да је до сукоба у Банату долазило већ 1415–1416. године, а 
могуће је и 1418. године. Турско пустошење простора око Лугоша настављено је 
1420. године, а било је потпомогнуто заузетошћу Сколаријевих трупа у борби са 
хуситима. Пипо од Озоре преминуо је у Липи (Липови) 1426. године.1

У бугарским и српским епским песмама познат је као Филип Маџарин. Најпо-
знатији је у српској епској традицији по двобојима, пре свега с Краљевићем Мар-
ком. Приказан је као лик који је сматрао себе бољим витезом и јунаком од Краље-
вића Марка, али је на крају изгубио у двобоју. Сколари је понегде у народним пе-
смама приказан као витез који отима девојке. Сматра се да је таква слика у народу 
остала због честих пљачки угарских трупа док су пролазиле кроз подручје српске 
државе, о чему сведоче и угарски извори. Тако, рецимо, Јован Туроци, аутор по-
знате Хронике, пише како је Хуњадијева војска „огњем и мачем” пролазила кроз 
Србију. Занимљив је још један двобој, овог пута са Халилом, који је међу босанско-
херцеговачким муслиманима остао упамћен као један од највећих хероја. Филип 
Маџарин је више пута нападао Босну и уопште Турке, а сви који су се сукобљавали 
са њим, односно били послати од султана, у песми су завршавали тако што би им 
Филип одсекао главу, све док није дошао Халил, у кога се заљубила Јефимија, Фи-
липова сестра. Она је издала свог брата, Халил ју је на крају одвео и одсекао главу 
Филипу Маџарину, пославши је у Стамбол, тј. Цариград. Занимљив детаљ је да се 
у овој песми Филип Маџарин приказује као господар Прилепа, који је градио се-
дам година. Ако се сетимо историјских чињеница, Марко Мрњавчевић (Краљевић 
Марко) је био владар Прилепа, а Јефимија је име прве српске песникиње, иначе 

1 Постоји и дипломатар посвећен Пипи од Озоре, Wenzel, G. (1884) Okmánytár Ozorai Pipo 
történetéhez, Történelmi Tár 3. sorozat, 7. kötet, Budapest: A magyar történelmi társulat, pp. 1–31. Када је 
пак о његовим биографијама реч, уп. Engel, P. Ozorai Pipo, in: Ozorai Pipo emlékezete, szerk. Vadas, F. 
(1987) Szekszárd: Béri Balogh Ádám Megyei Múzeum, pp. 53–78; у најновије време његова свеобухватна 
биографија представљена је у монографској публикацији: Németh Papo, G-Papo, A. (2017) Ozorai 
Pipo: a győzelmes törökverő és a reneszánsz előfutára, Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 
посебно видети: pp. 19–146 са изворима и литературом о овој личности. 
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стрине краља Марка. Иначе, постоји и сличност са именом Маркове мајке Јевро-
симе, која се у историјској стварности звала Јелена.2

Међутим, од „Угричића” управо је личност Сибињанина Јанка дала снажан пе-
чат читавој српској епској традицији. У историјској реалности Јован или Јанош 
Хуњади, губернатор, односно регент Угарске у доба краља Ладислава V Посмрчета 
несумњиво је с временом постао једна од најпознатијих личности наше епске тра-
диције. Био је рођен нешто пре 1409. године и, извесно, био је влашког порекла. Од 
младости је био штитоноша, а служио је управо Пипу од Озоре, а потом и деспота 
Стефана Лазаревића. Од 1430. године почиње његов успон. Те године је склопио 
брак са Елизабетом Силађи. Из тог брака се родио и син Матија, потоњи краљ. Био 
је у пратњи краља Жигмунда Луксембуршког у Италији 1430–1433. године, а уче-
ствовао је и у краљевској пратњи на Базелском концилу 1434. године. Учествовао 
је у хуситским ратовима, али је најпознатији по бројним подухватима и походима 
против Турака. Од 1441. године па до 1443. борио се у Влашкој и Ердељу, а управо 
1443. године је започела и Дуга војна, када се више пута сукобљавао са Османлија-
ма. Био је учесник и трагичног похода који се окончао Битком код Варне 1444. го-
дине, а борио се и у Бици на Косову 1448. године (у контексту овога рада кључној 
бици). Свакако је највећи траг оставила његова херојска одбрана Београда 1456. 
године, када је као јуначки предводник одбране Београда зауставио султана Мех-
меда Освајача у даљем продору ка северу и одложио пропаст угарске краљевине 
за седам деценија, чиме је Београд остао хришћански град још 65 година. Хуњади 
се недуго након славне одбране Београда заразио кугом и у Земуну је и преминуо. 
Остао је упамћен као Сибињанин Јанко, а народно памћење и традиција га славе 
као великог јунака и борца против османске најезде и опасности.3

2 Dávid, A. (1971) Ozorai Pipo, a délszláv vitézi énekhagyomány negatív magyar hőse, Hungarológiai közle-
mények 3. évf. 9. sz. Újvidék: A Hungarológiai Intézet, pp. 17–49. 

Што се тиче муслиманске традиције, реч је о песми „Филип Маџарин и гојени Халил” из колекције 
Косте Хермана, видети: Narodne pjesme muslimana Bosne i Hercegovine, sabrao K. Hörmann 1888–1889, 
priredila: Buturović, Đ. (1966), Sarajevo: Svjetlost, str. 451–498. Ова песма, додуше, има и верзију у којој 
Филип кулу гради поред мора, султан се зове ал-Осман, а Филип побеђује и неког Арапина, којег у 
претходној варијанти нема. И ову песму је прикупио Коста Херман. Видети: синопсис ове варијан-
те у: Narodne pjesme muslimana u Bosni i Hercegovini, redakcija, uvod i komentari: Buturović, Đ. (1966), 
Sarajevo: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, str. 187. 
3 Његова најпознатија биографија је: Elekes, L. (1951) Hunyadi János, Budapest: Művelt Nép; о пореклу 
породице и самог Хуњадија видети историјске расправе код: Kovács, E. P. (1990) Matthias Corvinus, 
Budapest: Officina Nova, pp. 7−11; Kubinyi, A. (2001) Mátyás király, Budapest: Vince Kiadó, pp. 7−18. 

Већ само његово рођење и порекло оставили су траг у народној епској традицији, где је сам Ху-
њади/Сибињанин приказан као ванбрачни син краља и цара Жигмунда Луксембуршког, али и као 
син деспота Стефана Лазаревића, видети: Ређеп, Ј. (1992) Сибињанин Јанко. Легенде о рођењу и смр-
ти, Београд: КУЗ Славија; Jung, K. (2006) Hunyadi János származáslegendájának/származáslegendáinak 
kérdéséhez, Létünk 36, Újvidék: Fórum, pp. 26−51. 

О самом Хуњадију и његовом добу, поред већ цитиране Елекешове биографије видети и Teke, Zs. 
(1980) Hunyadi János és kora, Budapest: Gondolat; Engel, P. (1984) Hunyadi János kormányzó itineráriuma 
(1446−1452) Századok, 118/4, Budapest: Magyar történelmi társulat, pp. 974−997; Held, J. (1985) Hunyadi: 
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Уочи Битке на Косову 1448. године, тј. 11. новембра 1444. године, одиграла се 
велика и одлучујућа Битка код Варне. У њој су учествовале хришћанске снаге које 
су предводили угарски краљ Владислав II, затим истакнути војсковођа и племић 
Јован Хуњади, као и кардинал Јулијан (Ђулиано) Чезарини. Од почетка рата 1444. 
године ситуација се развијала неповољно по хришћанску коалицију. Деспот Ђурађ 
Бранковић се држао неутрално и није чак допустио ни прелазак војсци коалиције 
преко српске територије. Србија је тек обновљена након првог пада 1439. године, 
те је српски владар строго поштовао одредбе Сегединскога мира. Стога су Угри и 
њихови савезници ишли преко Влашке према Анхијалу и Месемврији, које је ви-
зантијски цар Јован VIII Палеолог уступио као поседе Хуњадију. Али хришћанска 
војска до тих поседа није ни стигла, јер је дошло до одлучујуће Битке код Варне. У 
њој су погинули и краљ Владислав и кардинал, а једино се Хуњади спасио.4

Погибијом краља Владислава Јагелонца Угарска је остала без поглавара. Ста-
лежи су потврдили Ладислава V Посмрчета за краља, а после перипетија с нема-
чким царем Фридрихом Хабзбуршким, Хуњади је 1446. године изабран за гувер-
нера Угарске. Свој положај нови регент Угарске одлучио је да искористи не само 
за учвршћивње своје власти већ и за покретање нових војних операција против 
Турака. У пролеће 1448. године Хуњади је на Сабору у Будиму одлучно позивао на 
рат против Турака, а већ у току лета кренуо је да сакупља новац и опрема војску. 
Међутим, припреме нису текле по плану, те, иако је обећао краљу Алфонсу Ара-
гонском да ће у рат кренути током јула, тек се почетком септембра хришћанска 
војска упутила у поход на Турке. Када је септембра 1448. године Хуњади повео 
војску, деспот Ђурађ Бранковић није био с њим, али је у одредима под командом 
угарског племића било Пољака, Чеха и Немаца. 

Деспот Ђурађ Бранковић ни тада није дозволио прелазак преко своје терито-
рије, али Јанко Хуњади се није обазирао на то и утаборио се у Ковину, преко пута 
деспотовог двора и смедеревског престоног града. Док је боравио у Ковину, Јован 
Хуњади је 8. септембра 1448. године послао писмо папи Николи V, у кojем га оба-
вештава да не може да одгоди поход и да очекује турски напад. Три дана доцније 
послао је и изасланство у Млетачку републику. Прелазак Хуњадијевих трупа кроз 
Србију је вероватно подстакао деспота Ђурђа Бранковића да о новом противтур-
ском кретању хришћанске војске обавести и султана Mурата II. Потом је Хуњади 

Legend and Reality, Columbia University Press; Mureşanu, C. (2001) John Hunyadi: Defender of Christen-
dom, Iaşi – Oxford – Portland: The Center for Romanian Studies; Extincta est lucerna orbis: John Hunyadi 
and his Time, in memoriam Zsigmond Jako, еds. Dumitran, A., Máldy, L. and Simon, A. (2009) Cluj-Napoca: 
Babeş-Bolyai University, Romanian Academy Center for Transylvanian Studies. 
О опсади Београда видети: Калић Мијушковић, Ј. (1967) Београд у средњем веку, Београд: Српска 
књижевна задруга, стр. 127–170. 
4 Vaszary, K. (1864) Várnai csata, Pest: Szent István társulat, pp. 1−83; Babinger, F. (1950) Von Amurath 
zu Amurath, Vor- und Nachspiel der Schlacht bei Varna (1444) Oriens III-2, Leiden: Brill, pp. 229−265; 
Cvetkova, B. (1988) A várnai csata, Budapest: Gondolat; Škrivanić, G. (1970) Zašto despot Đurađ nije 
učestvovao u bici na Varni 1444, Vesnik Vojnog muzeja br. 16, Beograd: Vojni muzej, str. 270–273. 
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прешао Дунав и логор сместио покрај браничевског села Суботице. Започети су 
преговори с деспотом о евентуалном прикључењу српског владара овом походу. У 
деспотово име преговоре је водио његов ризничар и дипломата, чувени Дубровча-
нин у српској служби Паскоје Соркочевић. Он је три пута боравио у табору Јанка 
Хуњадија, али до договора није дошло и деспот је остао неутралан у овом рат-
ном сукобу. Деспот је, како пише византијски историчар Лаоник Халкокондил, 
сматрао да припреме нису довољно детаљно извршене и мудро је проценио да је 
војска мала и да се не треба супротстављати Турцима. Халкокондил наводи и да 
деспот није ни имао воље да буде од помоћи Угрима, јер га нису слушали ни уочи 
Битке код Варне, а од њих је трпео многе увреде. Из ове мисије остало је као извор 
Соркочевићево обавештење Сицилијанцу који је тад био у Арти, у Епиру, Нико-
ли де Ансалону, који је, у ствари, био поверљиви арагонски обавештајац. Краљ 
Алфонсо Арагонски је и преко других канала и извора, као и његов син Феранте, 
добијао информације о дешавањима на Балкану и о развоју ситуације око Хуња-
дијевог похода на Турке, али и о држању деспота Ђурђа према тим дешавањима 
на истоку Европе. 

После пропасти ових преговора, Хуњадијеве трупе су кренуле кроз Србију, 
пљачкајући је и пустошећи је „огњем и мачем”, како наводи угарски хроничар 
Јован Туроци. Затим је Хуњади продро долином Мораве до Сталаћа, а потом до 
Косова поља. Као успомена на овај продор према Крушевцу остао је назив Јанкова 
клисура, која се данас налази код села Чучале, у општини Блаце, између Јастрепца 
и Копаоника. Одатле су војници дошли до Приштине, а затим допрли до истог 
места где се 1389. године одиграла битка. На Косову пољу он је требало да се су-
сретне са четама Ђурађа Кастриота Скендербега, али се он са својим трупама већ 
био повукао. 

У међувремену, османске снаге су дошле из Софије, бројчано јаче и спремније. 
Десним крилом и анадолским трупама командовао је будући султан, а тада наслед-
ник трона, Мехмед. На левом боку је била румелијска војска, а центром је коман-
довао сам султан, и тај део војске су чинили јаничари и артиљерија. Због дужине 
фронта и бојног распореда и Хуњади је развукао своју армију, а он се, наравно, 
налазио у њеном центру. У четвртак, 17. октобра 1448. године дошло је до судара 
војски, односно до Друге косовске битке, у којој је Јован Хуњади доживео страхо-
вит пораз. Битка је трајала три дана и ноћи, наводно – без престанка. Хришћанска 
војска је имала бољу артиљерију, којом су успели да нанесу тешке губитке турској 
војсци. Међутим, ратна срећа се променила. Одлучујући преокрет се догодио када 
су Турци успели да зађу иза леђа хришћанским војницима, опколивши их. Јован 
Хуњади је тада побегао ноћу, извукавши се с бојног поља, док се влашка војска 
ставила на страну Османлија. Последњег дана су се с Турцима борили само Чеси 
и Немци, који су се повукли у табор од борних кола, као што су и у хуситским ра-
товима редовно чинили. Турци су их све побили, као и Влахе који су им пришли. 
Постоји прича како је султан наредио да се лешеви хришћанских војника побацају 
у Ситницу и да је од тога вода била толико затрована да се риба из ње дуго није 
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могла јести. Српски летописи чак пишу како „разби Мурат Јанкула на Косову”, а 
битка је дуго била урезана у свест народа. И до данас се због тога каже „прошао 
као Јанко на Косову”. Заповедник хришћанске армије Јован Хуњади заробљен је, 
али се успео спасити и, као што је речено, побегао је с Косова. Потом је поново пао 
у заточеништво, овог пута код деспота Ђурђа, али је откупљен, положене су све-
чане заклетве и децембра исте године губернатор Угарске је свечано отпремљен из 
Смедерева у Сегедин.5

Ово је, дакле, историјски контекст тока и исхода Друге косовске битке. Даља 
историјска судбина Јаноша Хуњадија, овом приликом, неће више бити предмет 
интересовања. Но, херојски култ Сибињанина Јанка и Друге косовске битке у еп-
ској традицији је у овом контексту много важнији. 

По мишљењу Андраша Давида, постоји низ очевидних паралела између два еп-
ска косовска тематска круга. Најпре, место где су се битке одиграле је исто, у пита-
њу је Косово поље. У Косовској бици 1389. године сукобили су се Срби и Османли-
је, које су предводили кнез Лазар Хребељановић, односно османски султан Мурат 
I. У Другој косовској бици, Јован Хуњади се такође сукобио са османским султа-
ном Муратом, али је реч о Мурату II (1421–1451). Дакле, личност кнеза Лазара 
и „Јанка Војводе” су у традицији врло сличне. Тематски кругови епских песама 
о Косовском боју доносе по двојицу највећих јунака у хришћанским таборима, 
који су уједно били и зетови предводника. У народним песмама тако је зет кнеза 
Лазара био Милош Обилић, а Јанка Сибињанина Бановић Секула, при чему су 
обојица погинули у двема косовским биткама. У народним песмама Јанко војвода 
је изгубио живот на Косову, као што је и кнез Лазар заиста и у историји погинуо 
у првом боју са Османлијама на том простору. Даље, евидентна је сличност у еп-
ским песмама о двема косовским биткама између удовице Руде и Мајке Југовића, 
која је такође остала без мужа у сукобу с турском војском.6 

5 Од извора видети: Laonici Chalcocondylae Demonstrationes historiae II, ed. Darkó, E. (1923) Budapestini: 
Sumptibus Aadaemiae literarum Hungariae, p. 59; Johannes de Thurocz Chronica Hungarorum, I. textus, 
eds. Galantái, E. and Kristó, J. (1985) Budapest: Akadémiai, pp. 256−258. Када је о литератури на српском 
језику реч, уп. Костић, М. (1925) Опис војске Јована Хуњадија при поласку у бој на Косово, Гла-
сник Скопског научног друштва књ. 1, св. 1, Скопље: Скопско учено друштво, стр. 79−91; Спремић, 
М. (1971) Дубровник и Арагонци 1442−1495, Београд: Завод за издавање уџбеника Социјалистичке 
Републике Србије, стр 29−53; Лома, А. (1986) Загорје Стефана Белмужевића − Куда је Јанко бежао 
са Косова, Зборник Историјског музеја Србије бр. 23, Београд: Историјски музеј Србије, стр. 13−24; 
Спремић, М. (1994) Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, Београд: Српска књижевна задруга, стр. 
336−345; Спремић, М. Дуга војна и обнова државе, у: Историја српског II, ур. Калић, Ј. (2000) Бео-
град: Српска књижевна задруга, стр. 263−265; Рокаи, П., Ђере, З., Пал, Т. и Касаш, А. (2002) Историја 
Мађара, Београд: CLIO, стр. 155−156; Спремић, М. (2005) Деспот Ђурађ Бранковић и краљ Алфонс 
Арагонски, Прекинут успон. Српске земље у позном средњем веку, Београд: Завод за уџбенике и на-
ставна средства, стр. 377−378; Спремић, М. (2006) Ђурађ Бранковић, Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства, стр. 141−143; Веселиновић, А. (2006) Држава српских деспота, Београд: Завод за 
уџбенике и наставна средства, стр. 143. 
6 Dávid, A. (1978) Délszláv epikus énekek magyar történeti hősők, Újvidék: Forum könykiadó, pp. 160−162. 
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Секула Бановић представља још једну историјски потврђену личност – реч је 
о Јовану, односно Јаношу Секељу од Сенђерђа, сестрићу Јована Хуњадија, од 1446. 
године истовремено бану Славоније и уједно далматинско-хрватском бану, као и 
куманском судији. Јован Секељ је био и врански приор, као и секељски жупан.7 
Као носилац значајног броја високих положаја у Угарској, био је истакнута лич-
ност свога времена, те је, сасвим природно, нашао своје место и у епској поезији. 
Његов лик у српској фолклорној традицији, али и код римокатоличких Јужних 
Словена, међу којима и Хрвата, као и код Бугара, врло је жив и свестран. Секула 
Бановић је кроз све животне аспекте и доба приказиван и у народној поезији ју-
жнословенских народа. Од рођења, преко женидбе и више мегдана у којима се бо-
рио, као и положаја међу осталим змајоликим епским јунацима, па до смрти, све 
елементе о овом угарском племићу обрађивали су народни певачи. Захваљујући 
прегорном раду Славице Д. Лукић, епска биографија ове личности је подробније 
испитана у науци о књижевности. У том контексту је разматрано и његово при-
суство у песмама о Косовском боју, те се ту понајвише и може наћи историјских 
чињеница, уклопљених у фолклорну традицију.8

Треба истаћи на овом месту и мишљење које је још пре више од осам децени-
ја изнео Драгутин Костић, према којем је историјски значај обе косовске битке 
утицао на то да се сачува посебна народна традиција у вези са сваком битком по-
наособ. Одјек ових битака у народу био је велики, обе су имале немерљив значај 
у свом времену, стога су, по његовом мишљењу, и настала два засебна епска ци-
клуса.9 Овом приликом свакако нећемо детаљно анализирати ово питање, будући 
да је сувише комплексно, а излази и из оквира теме рада. Евидентно је, међутим, 
да одређени утицаји и прожимања постоје, као и очигледне паралеле. Осим тога, 
ваља истаћи да је и Сибињанин Јанко, као и кнез Лазар, доживљаван као велики 
херој и борац против Турака, што је свакако утицало и на то да они остану уре-
зани у народном сећању по врло сличном моделу. Али свакако је чињеница да 
велики број песама које говоре како о Косовском боју из 1389. године, који постаје 
централно место српске митологије, историје, духовности, културе, тако и песама 
о војевању Јаноша Хуњадија, само показују велики значај које је битка са Осман-
лијама на Косову, али и простор Косова сам по себи, имао у народу. 

Порази код Варне, као и онај на Косову из 1448. године, у епској су традицији 
често спојени и долази до међусобног прожимања сећања на ова војевања, као и 
до мешања историјских личности (епских ликова), забуна и историјских непреци-
зности, неретко и потпуне фикције и нетачности (тј. значајнијих анахронизама). 

7 Engel, P. (2001) Magyarország világi archontológiája 1301−1457, CD-ROM
8 Лукић, Д. С. (2016) Епска биографија Бановић Секуле у јужнословенском контексту, докторска 
дисертација, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд. Посебно упоредити детаљну 
анализу епског лика, као и све аспекте присуства Секуле Бановића у епској поезији и традицији на 
стр. 48–425.
9 Костић, Д. (1939) Два косовска циклуса, Прилози проучавању народне поезије 6/1, Београд: Народ-
на просвета, стр. 1–18. 
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Хетерогеност ликова који улазе у ову традицију је велика. Тако у песме другог ко-
совског циклуса улази краљ Владислав, који чак и гине на Косову. Осим тога, лик 
Јаноша Хуњадија је, како и у историји тако и у епици, несумњиво централни за 
обе битке; самим тим и за тематски круг песама о Косовској бици. Снага косовског 
утицаја је, с једне стране, изгледа, била предоминатна у читавом кругу песама и 
традицији која се односи на Сибињанина Јанка. Стога, узима се и да песме које се 
односе на Сибињанина Јанка говоре, без изузетка, о Косовској бици (дакако, оној 
из 1448. године), а не о Бици код Варне. Народне изреке које су проистекле из тога, 
као и топоним Јанкова клисура, јасно указују да је у народној свести и традицији 
ипак превладало Косово над Варном. С друге стране, значај Битке код Варне био је 
изузетно велик, стога су и поједини јунаци ове битке, а надасве угарски краљ Вла-
дислав Јагелонац, који је и погинуо у тој бици, доведени у везу с Косовском битком. 
У песмама о Сибињанину Јанку, топоним Варна се не може наћи ниједном и све 
личности, било да су оне у историји повезане с Варном 1444. или Косовом 1448. 
године, традиција је везала искључиво за ову другу битку. Поред краљеве погиби-
је, овај други циклус посебно истиче погибију младог Секуле, који потпуно дожи-
вљава метаморфозу из историјске личности позног угарског средњег века, у једну 
потпуно другу особу у епским песмама. Секула, али и Сибињанин Јанко, односно 
Угрин војвода, Јанкула, како је све још називан у српској усменој традицији, воде 
љубав с вилама, убијају змајеве, уопште у њихове епске ликове уноси се много ми-
толошког, надреалног, па чак и бајковитог. Међутим, песме су сачувале релативно 
добру историјску позадину. Рецимо, када се говори о путу ка Косову и попришту 
битке, помиње се у неким песмама Браничево, где се зна да се војска улогорила, као 
и у једној песми река Ситница, где је такође, као што је већ речено, био табор. 

Код епских ликова је ствар нешто другачија у односу на историјски прототип. 
Секула је приказан као Јанков сестрић (што је у историји и био), млад и леп момак, 
кога желе многе девојке, а који се свађа и игра с вилама. Његова мајка је негде удо-
вица Руде, а негде Јанкова млађа сестра, Сибинкиња Јања, која се противи да њен 
јединац оде у неизвесни сукоб с Турцима. 

Када је о самом сукобу реч, сачувана је традиција о султановом писму Јанку, 
у којем османски падишах захтева кључеве града Себена (данас град Сибиу у Ру-
мунији, односно Ердељу), а у нашој традицији назван Сибин, од чега је изведена 
и детопонимна номинација лика – Сибињанин Јанко. Штавише, постоји и песма 
посвећена томе – „Писмо пише Османовић цар”. Када је о Косовском боју реч, 
народни певач вели како су Угри одбили седам турских напада. Једном приликом 
се јавила вила, која је обећала војводи Јанку победу над султаном ако јој он да 
1.000 дуката, исковани мач и још неке поклоне, као и Секулу, свога сестрића. Јанко 
је био спреман да радо све дâ вили, као што је тражила, али није био спреман да 
преговара о сестрићу Секули. Разљућена вила је отишла султану и предложила му 
да са својом војском спречи приступ Јанковим трупама. Они су тако издржали две 
недеље и тад се Секула понудио да оде по воду. Даље, песма говори како је заро-
бљен, па како су његови отишли да га избаве. Остатак песме није у вези с нашом 
темом, већ садржи нека стална места (топосе) епике. 
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У једној од песама, после Секулине погибије, Јанко је гонио Турке све до Стам-
бола, односно Цариграда. Као што видимо, ово не одговара стварности, јер Хуња-
ди није ни стигао до тих крајева, пошто се после пораза на Косову вратио у Угар-
ску. После десет година прогонио их је, како наводи песма, све до Саме и Медине. 
Вероватно један од најзанимљивијих момената јесте спајање две косовске битке 
у песмама, па тако постоји и детаљ да, после косовског пораза, Јанко Сибињанин 
бежи с бојног поља јер сазнаје од рањеног мађарског витеза да је Секула погинуо, 
да је цар Лазар заробљен, као и Михаило Свилојевић.10 

Михаило Свилојевић је угарски племић који је такође и лик епске поезије. 
Историјски гледано, реч је о Михаилу Силађију. Он је био верни вазал краља Жиг-
мунда, ујак краља Матије Корвина, а носио је и титулу бачког и бодрошког жупана. 
Учествовао је уз Хуњадија у походима против Турака, а поред њега и Капистрана, 
Михаило је био трећи човек у Угарској 1456. године, када је био и командант Бео-
града. Од 1457. године Силађи је био тамишки жупан и мачвански бан. Захваљу-
јући понајвише њему, угарски сталежи су прихватили Матију Корвина за краља, 
а он је извршио притисак довођењем 12.000 наоружаних људи на поље Ракош, где 
су се одржавали државни сабори. Његов лик је у српску епску поезију ушао преко 
Дубровника, а помиње га и Иван Гундулић у Осману. Део епске традиције везан је 
за његова учешћа у Косовској бици и Бици код Варне, за шта постоје историјски 
основи, као и за заробљеништво које је најчешће помињано у вези с њим у епској 
традицији. Силађи је доиста пао у заробљеништво, али тек негде око 1460. године, 
након противтурске акције у околини Београда.11

Један занимљив пример мешања Битке код Варне и Косовске битке представља 
и бугарштица, изгледа записана у Боки, која се просто зове „Пјесан бугарка”. У њој 
је главна јунакиња бела вила која се шета Будимом и пита се: 

А ђе си ми, ђе си, мој угарски краљу
Славни краљу Владисаве?
[...]
Што прид њима не угра ти Секула ни Миховиле, 
Угри и банови?
Нег’ рањени почива’ на Косово равно поље? 
[...]

10 Kiss, K. (1956) Hunyadi énekek, Budapest: Katonai, pp. 221–230, 239–246, 263–279; Dávid, A. Délszláv 
epikus énekek magyar történeti hősők, pp. 163–167, 287–288; Popović, T. (1988) Prince Mark: The Hero of 
South Slavic Epics, Syracuse, New York: Syracuse University Press, p. 28.
11 О историјском лику Михајла Силађија видети: Fraknói, V. (1913) Szilágyi Mihály, Mátyás király 
nagybátyja, Budapest: Franklin; Engel, P. Magyarország világi archontológiája 1301–1457, CD-ROM. Када 
је о епској традицији реч, видети: Nedić, V. (1971) Szerbhorvát szóbeli hagyományú énekek Szilágyi 
Mihályról, Hungarológiai közlemények 3. évf. 5–6. sz. Újvidék: A Hungarológiai Intézet, pp. 145–149. Упо-
редити и посебно: Сувајџић, Б. (2004) Три добра јунака, Прилози за књижевност, језик, историју и 
фолклор, 70/1–4, Београд: Филолошки факултет, стр. 27–68, рад је релевантан и за Секулу/Секеља, 
али и за самог Хуњадија, те преображај овог лика и код других јужнословенских епских традиција. 
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Што ти копја не ломе на чегрији прид Будимом? 
Прид њима их не ломи Угрин Јанко војвода,
Сибињанин Јунак? 
Него болан почива у Сибињу бијелому. 

У ову песму унет је и лик Змаја Огњеног Вука (деспота Вука Гргуревића, који је, 
према народном певачу, делимично крив за пораз, јер „узе војску редит, а не умије је 
разредит”. Он је у овој песми лоше распоредио војску и поставио Секулу и Михајла 
(врло вероватно, поменутог Хуњадијевог сестрића Јаноша Секеља, који је заиста и 
погинуо на Косову 1448. године и Михајла Силађија – Свилојевића), који су крену-
ли на „башу Натолије”, односно на крило где је анадолска војска. Сам Вук кренуо 
је на „башу Романије”, односно на оно крило где је била румелијска војска. Међу-
тим, та је војска лоше распоређена, а болесни Јанко Сибињанин је сазнао за пораз, 
који се десио кривицом деспота Вука.12 И овде се дају уочити одређене сличности 
са историјском истином, јер заиста су Османлије, с једне стране, имале такав бојни 
распоред. Хришћанска војска, с друге стране, ипак није тако изгледала у Другој ко-
совској бици. Осим тога, тешко је не приметити сличност имена кривца за пораз у 
обе косовске битке. Док је народна традиција и уопште касније предање издају 1389. 
године приписало Вуку Бранковићу, у случају Друге косовске битке појављује се 
као кривац деспот Вук, односно Змај Огњени Вук, који је лоше распоредио војску.13

Поједине песме посвећене овим личностима и походу на Косово имају врло 
слаб историјски контекст и само у неким сегментима имају додира са историјском 
стварношћу. Таква је, рецимо, песма „Секула се у змију претворио”, коју је запи-
сао Вук Стефановић Караџић. Ево неколико стихова ове песме који су повезани с 
темом нашег рада. 

Оправља се војевода Јанко, 
Оправља се на Косово равно, 
И он води Секулу нећака [...]

У наставку, Секулине сестре моле свог ујака Јанка да не води Секулу на Косово, 
али ујак инсистира. Даље наилазимо на још једну историјски потврђену чињени-
цу, а која се односи на место где се Јанош Хуњади утаборио с војском. 

Кад су били код Кучева града, 
Код Кучева и код Браничева, 

12 Народне песме у записима XV−XVIII века, избор и предговор: Пантић, М. (2002) Београд: Просве-
та, стр.154−156; Dávid, A. нав. дело, стр. 166. 
13 Вредело би на овом месту поменути и чињеницу да су Јован Хуњади и деспот Ђурађ Бранковић 
били у вишегодишњем сукобу око деспотових поседа датих Хуњадију у залог, те да је и сам Хуњади 
био заробљен у Смедереву након Косовске битке и да се овај сукоб прилично отегао. Осим Вршца, 
деспот није више успео да поврати поседе, дате у залог након Дуге војне и обнове Деспотовине. 
Упоредити: Крстић, А. (2011) Документи о угарским поседима деспота Ђурђа датим у залог Јовану 
Хуњадију 1444. године, Мешовита грађа XXXII, Београд: Историјски институт, стр. 125–156. 
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Кучевкиње бело платно беле, 
Кучевкиње и Браничевкиње, 
Беседи им војевода Јанко: 
’Ој Бога вам, Кучевкиње младе, 
Кучевкиње и Браничевкиње! 
Дајте мени три аршина платна, 
Да окрпим белога шатора, 
Даћу вама три дуката жута.’

Наставак ове песме доноси Секулину намеру да оде у турски табор и донесе 
„цара честитога”, тј. султана Јанку у табор. Секула је рекао ујаку да ће се преобра-
тити у „змију шестокрилу” и да ће султана донети у зубима, претвореног у сокола, 
тако да Јанко не стреља змију, него сокола. Наравно, Јанко је погрешио и устрелио 
је змију и тако смртно ранио свога сестрића.14

Постоји и песма која као да се тематски надовезује на ову. Наиме, у песми 
„Мати Секулова умире на синовљеву гробу у Косову” говори се о непосредним 
последицама само битке, у којој је погинуо Секула Бановић, односно погибији Јо-
вана/Јаноша Секеља, славонско-хрватског бана из 1446. године, који и јесте по-
гинуо у Косовској бици. Овде је, додуше, он и приказан као момак коме је мајка 
Руде „лијепа удовица” испросила девојку из Сибиња. Међутим, њен брат, „Угрин 
Јанко” јој поручује како је за њеног младог сина ископана рака, односно гроб. Она 
је потом отишла на Косово, где је „Угрин војвода” саградио манастир и ископао 
гроб за њеног јединца, а она је тражила од светогорских калуђера да јој га отворе 
и умире крај синовљевог гроба.15 

Најстарији запис српске народне епске песме настао је 1. јуна 1497. године. На-
писао га је дворски песник Рођери де Пачијенца. Бугарштица се посредно односи 
на ову тему и због тога је вреди споменути. Де Пачијенца је пратио краљицу Иза-
белу дел Балцо, супругу напуљског краља Федерика I Арагонског и њој у част са-
ставио спев „Lo Balzino”. На том путу срели су у провинцији Бари, тачније градићу 
Ђоја Дел Коле, неке Словене који су их забављали и певали на свом језику. Oтуда 
потиче запис најстарије бугарштице. То је песма позната по првоме стиху – „Орао 
се вијаше над градом Смедеревом”, а говори о догађају непосредно после Косовске 
битке, када је Хуњадиja заробио деспот Ђурађ. 

Орао се вијаше над градом Смедеревом. 
Никторе не ћаше с њиме говорити, 
него Јанко војвода говораше из тамнице: 
’Молим ти се, орле, сиди мало ниже 
да с тобоме проговору: Богом те брата јимају 
пођи до смедеревске (господе) да с’ моле 

14 Караџић Стефановић В. (1975) Српске народне пјесме. књ. 2, у којој су пјесме јуначке најстарије, 
Београд: Нолит, стр. 84. 
15 Народне песме у записима XV–XVIII века, стр. 157–159.
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славному деспоту да м’ отпусти из тамнице смедеревске; 
и ако ми Бог поможе и славни деспот пусти 
из смедеревске тамнице, ја те ћу напитати 
чрвене крвце турачке, белога тела витешкога.’

Односно, у оригиналу, као део спева „Lo Balzino”, песма коју је Мирослав Пан-
тић идентификовао као бугарштицу, изгледа овако: 

Orauias natgradum smereuo nit core 
nichiasce snime gouorithi nego Jamco 
goiuoda gouorasce istmize molimtise 
orle sidi maolonisce dastobogme 
progouoru bigomte bratta zimaiu 
pogi dosmederesche dasmole slauono 
mo despostu damosposti istamice 
smederesche Jacomi bopomoste 
Jslaui dispot pusti Jsmederesche 
tamice Jatechui napitati seruene 
creucze turesche bellocatela vitesco 
cha.16

Као што се може приметити, народна традиција је, педесетак година након до-
гађаја, чувала успомену на Косово, на бој који је Сибињанин Јанко водио с Тур-
цима. За то постоје и посредни каснији докази. Постоји неколико каснијих записа 
британских путописаца који величају јунаштво Сибињанина Јанка. У првом реду 
треба истаћи дело Едварда Брауна Кратак извештај о путовањима по Угарској, 
Србији, Бугарској, Македонији, Тесалији, Аустрији, Штајерској, Корушкој и Фур-
ланији. Овај дипломата и писац био је из богате и угледне енглеске породице. За-
вршио је медицину и био је члан Енглеске академије наука. Он је 1669. године 
путовао за Турску и записао да се „на Косову водила и знаменита битка између 
Сибињанина Јанка и Мухамеда, три дана без прекида, и ту је, Сибињанин Јанко, 
чија је војска била бројно слабија, најзад сузбијен”. Браун је очигледно био добро 
обавештен, односно подаци које је успут чуо и записао су поуздани, а уједно пока-
зују и врло живу традицију која је два века након саме битке и даље била присутна 
у тада поробљеној Србији.17

16 Пантић, М. (1977) Непозната бугарштица о деспоту Ђурђу и Сибињанин Јанку из XV века, Збор-
ник Матице српске за књижевност и језик 25/3, Нови Сад: Матица српска, стр. 421–439; Сувајџић, Б. 
(2014) „Орао се вијаше”. Над градом формула, у: Промишљања традиције. Фолклорна и литерарна 
истраживања. Зборник радова посвећен Мирјани Дрндарски и Ненаду Љубинковићу, ур. Сувајџић, Б. 
и Златковић, Б. Београд: Институт за књижевност и уметност, стр. 147–164. 
17 Стојковски, Б. Цртице из српске и угарске средњовековне историје у делима британских путника, 
Peti interdisciplinarni simpozijum „Susret kultura”, zbornik radova, knjiga 2, ur. Subotić, Lj. i Živančević 
Sekeruš, I. (2010) Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 938. 
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Ово је свега неколико примера. Наравно, има их много више, али ови можда 
најизразитије осликавају преплитање традиција две косовске битке. Сибињанин 
Јанко, једна од најзначајнијих угарских и балканских историјских личности током 
прве половине XV века, способни војсковођа и управитељ Угарске, захваљујући 
херојским борбама против османске силе, постао је и значајан српски епски јунак. 
Међу његовим успесима у борби против младе турске државе у успону, истичу се 
бројне битке на тлу данашње Србије. Косовска битка 1448. године ушла је у српску 
народну поезију, остављајући значајан траг и формирајући тематски круг песама о 
Другој косовској бици (који је, с временом, поистовећен и срастао с песмама о Ко-
совској бици из 1389. године). Основа тих песама је, у суштини, историјски тачна, 
а традиција је прилично верно сачувала основне моменте историјског контекста. 
Наравно, као и у свакој епској традицији, и овде је народни певач додао штошта, 
повезавши Битку код Варне с Другом косовском битком, као и Косовском битком 
из 1389. године. Очигледно, косовска традиција је у народу била изузетно снажна 
и у себе је упила елементе херојске традиције и других хришћанских народа, ши-
рећи се тако по целој Југоисточној Европи. 
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SIBINJANIN JANKO-HISTORY, TRADITION, LEGEND

Abstract: The aim of the paper was to provide historical background of the so-called second 
battle of Kosovo that has occurred in October 1448, as well as the oral tradition that came 
out from the battle. In the battle, Janos Hunyadi (Sibinjanin Janko in the Serbian oral epic 
tradition) fought and lost against the Turks at the very same place where prince Lazar had 
encountered the same enemy in 1389. 

From the historical point of view, the most important facts about this event are the 
following: Hunyadi led the army of Hungarians, Czechs, Germans, Poles and other Christians 
who had encountered the Ottoman army of Sultan Murat II; the Christians were defeated; 
Janko’s nephew Szekely Janos lost his life; and Hunyadi himself escaped. 

Later on, Hunyadi became one of the most prominent heroes of the Serbian folk tradition 
and epic songs about heroic deeds. Beside him, Janos Szekely, who governed Slavonia and 
Croatia also become an epic legend, under the name of Sekula Banović. A part of the tradition 
of the battle of Varna, which took place in the year 1444, also came into the tradition of the 
Kosovo battle, from which emerged one complex oral memory of the heroic fights against 
the Ottoman conquerors. Even though there are a lot historically vague facts, even a lot of 
fictional characters, the tradition of Hunyadi’s valiant clashes with the Turks on the field of 
Kosovo has remained and survived through different epochs.

Key words: John Hunyadi, Second battle of Kosovo, epic tradition
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СЕЊСКИ УСКОЦИ: ЗБИЉА И 
УСМЕНОПОЕТСКА ФИКЦИЈА 

Сажетак: Сењски ускоци деловали су од 1537. до 1617. године, ратујући као плаћени 
војници или добровољци на страни Аустријске монархије, али идући и у походе на 
своју руку. Насупрот релативно кратком периоду од осам деценија свог историјског 
постојања, Сењани у усменој епици опстају на врло широком балканском простору 
и у дугом трајању. У раду се интерпретирају неке песме о сењским ускоцима са ста-
новишта њиховог анахроног поља, значења и естетске вредности. 

Кључне речи: сењски ускоци, народна песма, анахроно поље, поетски топоним, 
сиже, сижејни модел, митизација историје, историзација мита 

Чета се је мала подизала 
Од куда се вазда подизала, 
Баш од Сења, града бијелога. 

Судбина сењских ускока била је битно условљена историјским збивањима. 
Године 1537. утврђени град Клис заузимају османлијске снаге, а његови бра-
ниоци повлаче се у Сењ, где настављају да се баве својим ратничким зана-

том. Године 1612. склопљен је споразум између Аустријске монархије и Млетачке 
републике (верификован 1617), по којем су ускоци протерани из Сења и околних 
места. Ратници који су и у страним (италијанским, латинским, нема чким) исто-
ријским изворима називани по свом пореклу (uscochi – ускакали су из залеђа под 
турском влашћу у Сењ), означавани су и детопонимном ознаком свог боравка. У 
историографији о њима се пише као о сењским ускоцима; у епским песмама по-
знати су једноставно као Сењани.

Сењ је у XVI и XVII веку представљао важно стратешко упориште; три моћ-
не државе на његовим границама – Аустријска монархија, Млетачка република и 
Османско царство – водиле су свака своју политику, што је значило и честе ратове, 
упаде на туђу територију и повремене периоде мира. Ускоци из Сења, сточари и 
ратници, плаћеници и добровољци, припадали су ингеренцији бечког двора, ра-
товали су за његов рачун, али ишли и у походе на своју руку. Допирале су њихове 
чете до Пуле, Дубровника и Круја, и залетале се дубоко у турску територију. Прича 



МАРИЈА КЛЕУТ, ЉИЉАНА ПЕШИКАН ЉУШТАНОВИЋ

94

о сењским ускоцима у великој причи о борбама за превласт на Јадрану можда је 
мала, али је само њихова.1

Насупрот релативно кратком периоду од осам деценија свог историјског по-
стојања, Сењани у усменој епици опстају на врло широком балканском простору 
и у дугом трајању. Песме о овим јунацима познате су у усменој традицији: Бугара, 
Македонаца, Црногораца, Хрвата, Бошњака и Срба. Анахроно поље2 које покрива-
ју ови јунаци шири се преко граница њихове реалне егзистенције, додирујући се 
с јунацима старијих времена и песмама о војевању за слободу3, а песме их често 
повезују са широко обухваћеним светом ускока уопште. 

Тако се у песми „Женидба од Задра Тодора”4 Тадија Сењанин опева као девер у 
сликовитој и анахроној сватовској поворци.5 Значењско и естетско језгро ове песме 
чине каталози јунака. Прво се васпоставља каталог муслиманских јунака, обједи-
њен вером, савезништвом и заједничким циљем – отети Косу Смиљанића из свад-
бене поворке. Овај каталог понавља се три пута. Прва два понављања обликована 
су по обрасцу речено – учињено: Танковић позива четовође, а они потом долазе у 
Удбину. Формулација писма и церемонијално поздрављање остају мање-више неи-
змењени. Јунаци су у овом каталогу повезани у парове, по старости и титули („двије 
аге старе”; „двије аге драге”), по сродству („два брата рођена”) или по јуначком 
статусу („двије четобаше”). Ово упаривање функционише у песми као фон на коме 
се издваја изузетни јунак Тале од Орашца, у почетку коњем и оружјем: 

На кулашу коњу великоме
Заврг’о се дреновом батином, 
У батини хиљада клинаца, 

а потом непомирљивим јунаштвом. Треће (па и четврто понављање) одвија се док 
Тодор проводи сватове и „налази” редом све заседе, поздравља их и прима отпо-
здрав. У скоро дословном понављању ситуације:

Њима Тодор добро јутро виче, 
Они њему љевше прифатили – 

1 За историју сењских ускока, пре свега, треба видети књигу: Stanojević, G. (1973) Senjski uskoci, 
Beograd: Vojnoizdavački zavod.
2 Без овог термина није могуће сагледати однос песме и историје, о анахронизму детаљније види: 
Клеут, М. (2007) Стварност и анахроно поље у српско-хрватским јуначким песмама, Научни саста-
нак слависта у Вукове дане, 36/2, стр. 91–100. Ширина анахроног поља сведочи о епској популарно-
сти јунака. Види у Прилозима раду: Анахроно поље Ивана Сењанина.
3 Према Вуковој периодизацији.
4 Караџић, В. (1846) Српске народне пјесме III, Беч: Штампарија Јерменскога манастира, бр. 24.
5 Анахроно поље ове песме, са становишта усмене епике и није нарочито широко, тамо где се исто-
ријске координате могу успоставити реч је о ускоцима и њиховим противницима из XVI и XVII века 
(„u dve svatovske povorke, kao na kakvoj veličanstvenoj paradi, pojavljuju najveći junaci s jedne i s druge 
strane” – Deretić, J. (b. g.) „V. Klasična redakcija narodne epike”, Kratka istorija srpske književnosti, https://
www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/jderetic-knjiz_05.html – 4. 4. 2021).
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има елемената хумора. После великих припрема за сукоб, сви, чак и сам Осман 
Танковић „којино је цури муштерија” и који је покупио чету, пропуштају сватове. 
Да није Тала од Орашца, све би се свело на одмеравање и мирно мимоилажење 
скоро једнаких јунака. Само Тале није спреман да без сукоба пропусти поворку и 
прихвати будућу поругу. Рекло би се да и сам певач са симпатијама и уважавањем 
оцртава „нагнуту делију” која не прихвата обострано корисни компромис и сво-
јим јединственим оружјем, начињеним од глога, универзалног утука сваком злу6, 
насрће на Тодоров западњачки оклоп:

Не море те сјећи оштра ђорда, 
Ни пробити пушка из кубура, 
А море ли моја дреновача!

Свадбена поворка Косе Смиљанића и од Задра Тодора, коју сагледава Алил, 
у формулативној сцени ухођења, а тумачи Мујо Хрњица понављајући опис (као 
„млађи” Алил не зна ко су јунаци у поворци), обједињена је заједничким подухва-
том, сродничким везама и упечатљивим колористичким акцентима. Гeoмeтриј-
ски прeцизaн, игрoм брoјeвa7 нaглaшeн распоред свадбене поворке (једна кочија, 
девет Томковића, седам Даничића, пет Мркоњића, три Кулишића и један девер, 
један младожења и један војвода од сватова8), оживљен је смeњивањем бoја чoхe, 
кoњa, јунaчких бркoвa. Пoвoрка пoчињe свaдбeном кoчијом, oбeлeжeном злaтoм, 
црвeнoм бoјoм и дрaгим кaмeњeм, наставља се акцентима црвеног (веденичка 
чоха, алатасти коњи, риђи бркови); зеленог („У зелену, на зеленим коњма”) и сме-
ђег, црног, у које се поред „чохе веденичке”, враних коња и јуначких бркова утапа и 
именовање браће – Мркоњићи; најзад белог; враћа се неименованом црвено-злат-
ном сјају кочије и завршава (као каталог јунака) сликом тројице јунака издвојених 
изостанком колористичких акцената и особеном неупареношћу. 

Чак и девер је само један, иако обредна норма подразумева два девера – ручног 
и прстенског. Ово одступање од норме наглашава изузетност јунака којем „нема 
пара”. Мујине речи, упркос ритуалној увреди, то непосредно потврђују: 

Што је младо момче уз кочије
На вранчићу коњу од мејдана, 
А не има браде ни бркова, 

6 Према Чајкановићу глог је: „Најмоћнији апотропајон против вампира (и вештица), и злих демона 
(нпр. болести) уопште, ма у ком се облику јављали.” Чајкановић, В. (1985) Глог, Речник српских народ-
них веровања о биљкама, Београд: СКЗ, стр. 75–80. Види и: Софрић Нишевљанин, П. (1990) Главније 
биље у народном веровању и певању код нас Срба, Београд: БИГЗ, стр. 75–76; фототипско издање.
7 Види: Клеут, М. (1994) Карактеризација лика бројем у јуначким народним песмама, Фолклор у Вој-
водини, бр. 8, Нови Сад: Удружење фолклориста САП Војводине, стр. 44–51.
8 Да је Стојан Јанковић војвода, у песми није изричито речено. Ипак, то се види по месту које он 
заузима у поворци („острагу јунак за сватов’ма”), пошто је војвода од сватова, заједно с војводом од 
дома током свадбе седао у друго чело трпезе (у првом седе стари сват и домаћин, невестин отац), а 
у путу је ишао последњи, пазећи да неки сват не заостане од поворке. Управо то чини Стојан, који 
после боја зазива и окупља сватове.
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А љевши је од сваке ђевојке, 
Оно ти је ђевер уз ђевојку, 
Оно ти је курвино копиле, 
А на име од Сења Тадија; 
Жешће гује у крајини нема 
У Турчина ни у каурина. (Подвукле ауторке.)

Насупрот монолитности братских дружина, које предводи најстарији, али које 
су бојом и функцијом означене као целина, усамљени јунаци, пре свега Тадија и 
Тале од Орашца, сведоче да јунаштво јесте усамљенички феномен. Колико год да 
је уклопљен у колектив, јунак је увек сâм и по правилу тежи самопотврђивању. 
Тако Тале започиње крвави обрачун, јер му је смрт у боју дража од срамоте, а Та-
дија животом брани невесту од Муја Хрњице, далеко искуснијег мегданџије, али и 
од Мујиног брата Алила, који га рањава на превару. 

Свадбена поворка Косе Смиљанића и од Задра Тодора прeдстaвљa једно од 
нaјупeчaтљивијих кoришћeња бoјa у српскoхрвaтскoј усменој eпици.9 Oвa сликa 
чини релативно мoнoтoну, пoнaвљaњимa oптeрeћeну и рaзвучeну пeсму изузeт-
ним пeсничким oствaрeњeм, aли можда, унеколико, пoништaвa њeну eпску при-
рoду, пoштo прeмeштa тeжиштe с рaдњe нa слику. Истовремено, песма „Женидба 
од Задра Тодора” сведочи и о томе да формулативност израза не мора бити пре-
прека његовој естетској упечатљивости и да понављање само по себи не мора на-
рушавати лепоту и јединственост песме. 

Најраније забележене песме о Сењанима налазе се у Ерлангенском рукопису и у 
Дубровачком рукопису.10 Настали у првим деценијама XVIII века, ови записи све-
доче да је усменопоетска традиција била успостављена једно столеће након што су 
ускоци исељени из Сења. Знатан број песма о сењским ускоцима записали су Вук 
Караџић и његови савременици и наследници, све до поткрај ХХ века. У суштини, 
докле год траје усмено преношење епских песама, спорадично могло се и доцније 
наћи преносилаца песама о Ивану Сењанину.11

По географској и временској распрострањености песме о Сењанима, пре свега 
о Ивану Сењанину, могу се мерити с песмама о Марку Краљевићу. Један такав по-
кушај да се упореде Марко Краљевић и Иво Сењанин „у погледу морала и односа 

9 Види: Деретић, Ј. (1978) Структура епске песме „Женидба од Задра Тодора”, Огледи из народног 
песништва, Београд: Слово љубве, стр. [9]–43; Ајдачић, Д. (1993) Боје у српскохрватској народној 
поезији, Зборник Матице српске за књижевност и језик бр. 40, св. 2, 285–321; Љуштановић Пешикан, 
Љ. (2007) Карактеризација епског јунака бојом, Станаја село запали. Огледи о усменој књижевности, 
Нови Сад: ДОО Дневник – Новине и часописи, стр. 144–155. 
10 Геземан, Г. (1925) Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народних песама, Београд: Срп-
ска краљевска академија, песме бр. 64, 74, 94, 100 106, 113, 119, 122, 128, 131, 135, 143, 156, 164 (види: 
http://monumentaserbica.branatomic.com/erl, 4. IV 2020); Богишић, В. (1878) Народне пјесме из стари-
јих, највише приморских записа I, Биоград: Српска краљевска академија, песме бр. 108–111.
11 Систематично, на основу великог броја књига и рукописа, истражена је временска и просторна 
распрострањеност песама о Ивану Сењанину. Клеут, М. (1987) Иван Сењанин у српскохрватским 
усменим песмама, Нови Сад: Матица српска. У сличном обиму трајале су и друге песме о Сењанима. 
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према колективу” заснован је на разликама између два историјска лика, али су ра-
злике између два поетска лика изведене на сасвим малом броју произвољно ода-
браних песама.12 Да би се добили релевентни резултати о позицији ова два лика у 
усменој епској традицији, треба упоредити сижејне моделе песама у којима се они 
јављају.13 Међутим, и у погледу распрострањености песама о Марку Краљевићу и у 
погледу распрострањености песама о Ивану Сењанину, ако се претпостави да оба 
лика имају свој стварносни подстицај у историјским личностима, остаје питање: 
зашто људи чији је историјски значај мали (или бар не претерано велики) бивају 
опевани у многим песмама.14

Остављајући по страни узроке популарности Марка Краљевића и Ивана Сења-
нина (што заправо и не мора бити битно за вредност песама), можемо поставити 
питање о путевима усмене традиције којима су се кретале песме о Сењанима, као 
скупини јунака и као појединачним ликовима означеним именом Сењанин. Да ли 
су сењски ускоци у време свога интензивног ратовања на копну и на мору имали 
песама о сопственим подухватима, или су те песме настале као сећање на славну 
прошлост након протеривања из Сења, у оних десетак година када још трају че-
товања расељених ускока – питање је подложно претпоставкама, које се могу пот-
крепити знањима о условима за настанак и развој јуначке епике. Сењски ускоци 
били су ратничко-патријархални свет, онај који ствара и преноси усмену епику. 
У њиховим збиљским животима много је догађаја који су тематизовани у усменој 
епици: опсада градова, четовања, напади из бусије, напади на бродове, задобијање 
и подела плена, отмице девојака, мегдани, тамновања и спасавања јунака из там-
нице, погибије. Они који су из копненог залеђа ускакали на аустријску територију 
и насељавали се у Сењу вероватно су носили у свом духовном пртљагу неке песме, 
понајпре оне о хајдуцима. И били су спремни да стварају нове. 

Сењ је поетски топоним знатне вредности у српскохрватским усменим песма-
ма, појављује се у многима од њих и велики је број атрибуција којима се описује 
мали град (бијели/били, камени/каменити, на Крајини, крвави, зенђил, честити, 
дивни, богати).15 Ако је ишта исторично у песмама о ускоцима, то су свакако ове 
атрибуције, уз све идеализације примерене јуначким песмама.

12 Horvat, J. (1990) Ivo Senjanin, uscoccorum dux, Senjski zbornik br. 17, Senj: Gradski muzej, str. 125–130.
13 За примену и теоријско образложење истраживања сижејних модела види: Делић, Л. (2006) Жи-
вот епске песме: Женидба краља Вукашина у кругу варијаната, Београд: Завод за уџбенике. Однос 
Марка Краљевића и Ивана Сењанина приказан је у: Клеут, М. (1987) нав. дело, стр. 118–119.
14 Разложном нам се чини, пре свега, претпоставка по којој су епску славу нарочито стицали запо-
ведници најамне војске. Величајући заповедника, војска је посредно осмишљавала властито крваво 
трајање. Када је о Марку Краљевићу реч, свакако би требало имати на уму и то да је он био последњи 
носилац круне Немањића, пошто је његов отац Вукашин био легитимни савладар цара Уроша, који је 
умро без деце. Песме о Марку Краљевићу и Ивану Сењанину (и не само о њима) разносили су људи 
који су се селили знаним и незнаним путевима по Балкану: мартолози (који су свој положај најам-
ника у турској служби могли идентификовати са Марковим), власи – сточари, расељени ускоци, али 
и хајдуци, трговци, пребези из једне државе у другу. 
15 Detelić, M. (2007) Epski gradovi. Leksikon, Beograd: Balkanološki institut Srpske akademije nauka i 
umetnosti, CD.
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Сењ, бакрорез, 1689. године

Ако није могуће прецизно одговорити на питање када се заметнула стихована 
епска легенда о сењским ускоцима – још док су они били у пуном замаху свога 
ратовања или онда када су песме о славним подухватима биле компензација за 
губитак Сења и неизвестан живот у расејању – извесно је да су песме о Сењанима 
након безмало једног столећа допрле до северне Војне границе (Ерлангенски ру-
копис) и до Приморја (Дубровачки рукопис). Вероватно је и у међупростору било 
песама о Сењанима, које нису записом сачуване од заборава. 

У сваком случају, први познати записи доказ су да је рано оформљен поетски 
наратив погодан за приказивање сењских ускока, а затим да је опстајао у времену 
и простору. У потврду наведеног могу се навести само два од многих примера ду-
гог трајања и великог простора на којима су опстајале песме о Сењанима. Сижејни 
модел о спасавању јунака из тамнице на молбу његове мајке записан је у Дубро-
вачком рукопису, па су варијанте затим познате из рукописне заоставштине Вука 
Караџића, из Хрватских народних пјесама и доцније.16 Протагонисти, засужњени 
јунак (Десанчић) и његов избавитељ (Иван Сењанин), у многим варијантама име-
нују се исто као у најстаријем запису, али је сижејни модел био погодан и да се у 
њега унесу имена других јунака.

Уметничка вредност ових песама, особито оних које су обухваћене Вуковим 
антологијским бечким издањем, врло је висока. Својим значењима ове песме 

16 О томе детаљније види: Клеут, М. нав. дело, поглавље „IV. О чему певају песме о Ивану Сењанину” 
и „Каталог” песама. Ослобађање јунака из тамнице, са могућим варирањима сижејног модела; види: 
исто, стр. 226.
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често прелазе границе опевања конкретне групе ратника и издвајају се у целини 
епског певања. Добар пример јесте песма чувене певачице Слепе Живане „Вучко 
Љубичић”17, проширена варијанта једне песме Ерлангенског рукописа.18 Онеоби-
чена тачком гледишта, ова песма успоставља својеврсну критичку дистанцу пре-
ма Сењанима, каква је изузетно ретка у усменим песмама које их опевају.19 То је 
посебно уочљиво у Живаниној варијанти, која битно развија једноставну песму 
о кобном покушају сењског поглавице Ивана Сењанина да поврати симболе сењ-
ског јунаштва које је заробио Вучко Љубичић.

Живанина песма почиње окупљањем Сењана у граничном простору градских 
врата, што је типична позиција бранилаца града, али и оних који као чета („шезде-
сет Сењана”) крећу у ратнички поход. Простор је маркиран белином града („Би-
јеломе Сењу на капији”) и наглашеном, хиперболисаном раскоши алај-барјака, 
који истовремено наглашава ратничку природу Сењана,20 али асоцира и на друга 
могућа значења: мноштво, параду, свечаност. Колективност је наглашена и обједи-
њавајућом улогом барјака („Над њима се алај-барјак вије”), а моћ заједнице, војна 
и економска, истиче се украсом на њему: 

Над њима се алај-барјак вије, 
На барјаку сребрна челенка 
Од двадесет и четири стуба, 
На чекрк се за барјаком вије;
На челенки триста трепетљика. 

На бројност и заједништво, посредно, указује и лирски истанчано поређење 
јеке трепетљика на барјаку са шумором лишћа.21 За разлику од варијанте из Ер-
лангенског рукописа, у којој је тежиште стављено на заповедника чете: он сам пије 
вино „баш бијелу Сењу на капији”, он смишља и покреће поход и, најзад, он бива 
његова главна жртва – у Живаниној верзији Иван јесте заповедник, онај који даје 
упутство за кретање чете, али није тако наглашено издвојен – чета је већ окупљена 
под барјаком и спремна на поход. Ипак, Иван одређује смер и сврху кретања: 

17 Караџић, В. (1846) Српске народне пјесме III, Беч: Штампарија Јерменскога манастира, бр. 61.
18 Геземан, Г. нав. дело, песма бр. 106.
19 Поједини јунаци или чак чета у целини могу бити предмет прекора. Када треба поћи у неизвесну 
авантуру, чета бива искушавана формулативним пуштањем одераног јарца у јелово грање, као живе 
слике мука које ће претрпети онај кога Турци ухвате, али и када сви „ником поникну”, увек се јави 
онај један јунак који ће и чети и Сењанима осветлати образ. 
20 Једно од значења речи алај јесте војни одред, па се сходно томе алај-барјак тумачи као застава 
која се носи пред одредом (види: Škaljić, A. (1985) Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajеvo: Svjetlost, 
str. 83–84). Остала тумачења су свечан / свадбени и велики барјак, док реч алај поред војне јединице 
(„ђе ће проћи војска на алаје”) значи и мноштво, скупина, гомила, маса, парада, помпа, свечаност.
21 Кад с’ обрне на чекрк челенка, 

Стоји јека триста трепетљика, 
Како листак, кадно ветар дува.
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Сутра ћемо преко Велебита, 
Да идемо под Грачац22 у гору 
Да тражимо Вучка Љубичића, 
У Вучка је пушка Јуришина, 
Бритка сабља арамбаше Плавше, 
И обоје токе Тадијине, 
Мркоњића и калпак и перје; 
Те Сењаном носи на срамоту. 

Насупрот шездесеторици Сењана, Вучко Љубичић пије само с побратимом 
Марком Грачанином, али у сличном простору – „Грачцу на капији”. Из Марковог 
предлога: 

Повед’, брате, тридесет Грачана, 
Грачани су бољи од Сењана: 
Пушком бију, како и Сењани, 
Сабљом секу боље од Сењана, 

може се наслутити и ривалство између ускочких утврђења као могући основ песме. 
Одбијајући да поведе Грачане у бој, Вучко Љубичић се профилише као племенити 
усамљени јунак, који, без обзира на опасност, сâм улази у неравноправни сукоб: 

Кад ћу млоге расцвелити мајке, 
Боље нека плаче моја сама; 
Кад ћу сеје с браћом раставити, 
Боље нека стоји моја сама; 
Кад ћу љубе у род опремити, 
Боље нека иде моја сама. 

У даљем току песме Вучко добија и црте јунака варалице, типичног трикстера, 
који не побеђује само снагом и вештином већ и сналажљивошћу, лукавством и 
обманом.23 Он непрепознат разговара с поглавицом Сењана (у овом делу песме 
Иван доследно остаје неименован, што усмерава пажњу на Сењане као колектив-
ни лик), разоткривајући се тек када га овај поновно увреди.24 Ово би лако могла 
бити типична сцена авантуристичког филма: јунак се разоткрива пред бројчано 
надмоћним противницима, правда своју позицију, вичнији је оружју и, уграбивши 
непријатељски барјак, успева да умакне. У Ералангенском рукопису Иво Сењанин у 
надстрељивању с Вучком гине, пошто га пушка изневери („не уста му, но оста му 

22 Градић и општина Грачац, налазе се у јужној Лици (детаљније види: https://sr.wikipedia.org/sr-ec
/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%86_(%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ) – 6. 4. 
2021) Очито је да Живана Грачац доживљава и као гору / планину и као Вучков град.
23 Види: Meletinski, E. M. (1983) Poetika mita, Beograd: Nolit, str. 186. i dalje.
24 „Бре курва му стара мајка била!”
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пуста”), док у Живаниној песми, он бива рањен у десну руку25, што изазива сасвим 
реалистичну пометњу: 

Скупише се шездесет Сењана, 
Арамбаши устављају крвцу, 
Арамбаши ране завијају,

у којој Вучко успева да отме барјак и умакне са свим инсигнијама сењског јуна-
штва. Вучково објашњење / правдање унеколико демистификује идеализовану 
слику епског јунака који се од руха и оружја растаје само мртав. Једино је Мрко-
њићева перјаница тако добијена („Згуби Петра, освоји му перје”), Плавша је ухва-
ћен на превару („женски”), па му је зато само отпасана сабља, токе су скинуте 
са живог Тадије. Па и барјак, као врхунац Вучковог тријумфа, у први мах бива 
украден у стрци која настаје после Ивиног рањавања, али и крваво плаћен, што 
у песми функционише као потврда јуначког достојанства и једне и друге стране: 

Узе барјак у лијеву руку, 
Бритку сабљу у десницу руку, 
Пак се јунак бритком сабљом брани, 
Он погуби тридесет Сењана... 

Главно Вучково оправдање: „Све сам от’о, ништ’ украо нисам”, формулише осо-
бени ратнички кодекс, који нипошто није кантовски категорички императив. Та 
релативна моралност (или чак аморалност?) јавља се, посредно обликована, у низу 
песама. И ратничко-патријархална анегдота, уза сву своју подразумевану узори-
тост и чојственост, често, почива на оном моралном коду који тако ефектно фор-
мулише Живанин јунак: „Отео сам, украо га нисам!”26 Истовремено, жива, дина-
мична, узбудљива песма о узалудном покушају Сењана да поврате симболе свога 
јунаштва намеће питање колико је поетско стилизовање крваве прагме најамни-
чког ратовања било један од начина преживљавања и очувања властите људскости.

Као својеврсно ољуђивање „surovog socijalnog pejsaža”27 најамничког ратова-
ња могу се посматрати и узбудљиви новелистички28 сижеи ускочких песама. Тако 

25 Рекло би се да је одсецање руке диздару из Вргорца Цукариновићу, опевано у „Писми другој од ви-
тезова хрватских који витешки војеваше рата кандијскога и бечкога” (Kačić Miošić A. (1862) Razgovor 
ugodni naroda slovinskoga, Zagreb: Razpošilja knjižara A. Jakić, str. 311–316), трајно обележило историј-
ску егзистенцију Ивана Влатковића и послужило као карика која је везује с митизованом поетском 
биографијом Ива Сењанина. Детаљно о томе види: Клеут, М. (1987) Иван Сењанин у српскохрват-
ским усменим песмама, Нови Сад: Матица српска, стр.12.
26 Види: Пешикан Љуштановић Љ. (2014) Усмена анегдота од егземпла до вица, Промишљања тра-
диције: фолклорна и литерарна истраживања: Зборник радова посвећен Мирјани Дрндарски и Нена-
ду Љубинковићу, Београд: Институт за књижевност и уметност, стр. 295–304.
27 Ова синтагма је преузета од Владимира Стаменковића, који њом описује најамнички логор у Симо-
вићевој „Хасанагиници”. Stamenković, V. (1974) O „Hasanaginici” današnjoj generaciji, Scena br. 6, str. 132.
28 Овде се као модел новеле подразумева пре свега бокачовска новела, са обратима, узбудљивим 
заплетима, прерушавањима, преварама. О новели види: Solar, M. (2004) Ideja i priča, Zagrеb: Golden 
marketing – Tehnička knjiga.
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песма „Кунина Златија”29 почива на сложеном и духовитом сижеу о вишеструком 
прерушавању Златије, љубе Хасан-аге Куне, која ни после девет година брака „не 
зна шта је мушка глава”, пошто ага љуби робиње и крчмарице, и њеном враћању 
некадашњем одбијеном просцу Ивану Сењанину. Прерушавање младе жене усло-
вљено је (и оправдано) тешким поремећајем социјалног поретка – удата жена девет 
година остаје девица поред живог мужа. Ових девет година чекања без побуне могу 
се посматрати и као рефлекс историјске чињенице да је у смутним временима тур-
ских освајања црква (и православна и католичка) била донела уредбу по којој бели 
удовац или удовица после одређеног времена могу ступати у брак, иако постоји 
могућност да је супружник одведен у ропство још увек жив.30 После девет година 
девовања у браку, следећи савет мајке, Кунина Златија се двоструко прерушава – 
родно – постајући Арнаут Осман и конфесионално – постајући Јован барјактар. 

„Лијепо и по реду” певач развија сиже који подсећа на приповетке из Хиљаду 
и једне ноћи. (Тако, рецимо, бајна Смарагда/Зумрута31 годинама влада прерушена 
у мушкарца, својом мудрoшћу разоткрива непријатеље, а њен муж Алишар бежи 
од ње у љубавној постељи све док му се сама не разоткрије.) Певач прво, до дета-
ља прати прерушавaње младе жене у „турско момче младо” и њен полазак према 
Сењу, реалистички појашњен: 

Оде право Сењу бијеломе;
Добар ђого путе увјеџбао
Под његовим Куном Хасан-агом
Идућ’ често к Сењу бијеломе,
Те јуначку чету четујући.

Следи комично истицање лепоте „турског момчета”, на коју реагује и Иванова 
остарела мајка32: 

Ја бих млада и остарјех, синко,
Мушке главе љевше вид’ла нисам!
На њему је дивно одијело
И његову дебелу ђогату,
Жарко га је огријало сунце,
Од њег’ ждрака по авлији бије,
Те јаркоме одсјајује сунцу.

29 Караџић, В. нав. дело, бр. 28. Ову песму Томо Маретић убраја у свој избор песама високе уметни-
чке вредности. Maretić, T. (1966) Naša narodna epika, Beograd: Nolit, str. 21–22.
30 Види: Историја српског народа II, Доба борби за очување и обнову државе (1371–1537), уредила: 
Калић, Ј. (1982) Београд: Српска књижевна задруга, стр. 303–313.
31 Станислав Винавер у преводу који смо користили преводи име Зумрута као Смарагда. Арабљанске 
приповетке из 1001 ноћи, превео с француског Винавер, С. (1950) Нови Сад: Матица српска, стр. 5–55. 
32 Златија је поздравља „остарјела бако!”
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Прерушену кадуну, која прелази у хришћанство, и тако постаје Јован барјак-
тар, жене Ивановом сестром Анђелијом. Свођење младенаца опевано је у комич-
но-ласцивном тону, као „велико чудо”: 

Намјери се ђаво на ђавола,
Одмиче се једно од другога.

Ова непрепознатљивост прерушене жене може се тумачити као део литерарне 
конвенције без које песме не би било, али и као рефлекс обреда прелаза. Злати-
ја, будући удата за Хасанагу Куну више није девојка, али, будући девица, није ни 
удата жена. Она се, са становишта обреда налази у хиперболично продуженој ли-
миналној фази, па се њена непрепознатљивост може тумачити као последица су-
штинске амбивалентности искушеника у лиминалној фази обреда. С друге стране, 
њена способност да промени нежељене околности може проистицати из преврат-
ничког потенцијала лиминалности33. Да би се поредак опет успоставио налаже-
њем примереног мужа и Златијином коначном интеграцијом у статус удате жене, 
Хасанага мора бити уклоњен. Погубивши га, Златија се свети, али и отвара могућ-
ност за интеграцију под новим именом и у новој вери. Кунина Златија, од Арнаута 
Османа и барајактара Јована, постаје Питома Ружица, удаје се за Ива Сењанина 
и мушкарац опет преузима примат, а андрогини немилосрдни ратник и осветник 
постаје питома невеста.34

Крвави сукоби са иноверцима крајишницима у опевању ускочких женидби 
прерастају понекад у романси блиске приче о судбинској предодређености нашег 
јунака и девојке муслиманке.35 Од романсе ове песме разликује дужина, развије-
ност и детаљност нарације, док их блиским романси чини наглашено присуство 
елемената лирског и драмског. Ово особито важи за песму „Женидба Сењанин-
-Тадије”.36 Уводна формула у којој „седам џенерала” и Иван капетан пију вино 
„Усред Сења града бијелога”, а служи их Иванов млађи брат, још увек неожењен, и 

33 „[...] Обредна лиминалност садржи у себи потенцијал иновације унутар једног традиционалног 
друштва и културе.” Лома, А. (2005) Мистерија прага: Обреди прелаза Арнолда ван Генепа на прагу 
свога другог столећа (предговор) у књизи: Ван Генеп, А. (2005) Обреди прелаза. Систематско изуча-
вање ритуала, Београд: СКЗ, XXX.
34 О сижејном моделу прерушавања види: Пешикан Љуштановић, Љ. (2011) Костићева „Гордана” у 
контексту усменог стваралаштва и обредне праксе, Лаза Костић: 1841–1910–2010, Београд: САНУ, 
стр. 237–249; Пандуревић, Ј. (2011) О епским ратницама и хајдучицама, или о игри идентитета у 
српској народној епици, Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова II, Жене: род, иден-
титет, књижевност, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, стр. 21–31; Дракулић, Н. (2018) 
Делија девојка у српској усменој епици, Филолог бр. 18, стр. 430–451; Делић, Л. (2019) Родна траве-
стија: од потврђивања патријархалног канона до субверзије, Змија, а српска: концептуализација у 
усменом фолклору, Андрићград – Вишеград: Андрићев институт, стр. 263–273.
35 Сличне песме само са обрнутим вредносним предзнаком (хришћанка чека и прижељкује мусли-
манског јунака) певали су и муслимански певачи.
36 Караџић, В. (1935) Српске народне пјесме. Књига седма у којој су пјесме јуначке средњијех времена. 
Предговор написао и приредио Љуб. Стојановић. Београд: Друго државно издање, бр. 6.
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тиме јасно издвојен из повлашћене групе градских заповедника, прераста у драма-
тични сукоб међу браћом. Док Иван са задовољством прихвата понуду било које 
од седам генералских кћери: 

Хвала вама, седам џенерала,
На доброти и на ђевојкама,
На ум имам оженит’ Тадију,
Баш од васке једног џенерала,

Тадија „љуто иштети”, супротстављајући се старијем брату, пошто се заветовао 
да ће се оженити само „Туркињом из турске Крајине, / Милом секом Мује и Алије, 
/ Још Ајкуном лијепом ђевојком”. Драматичност сукоба наглашена је Ивановом 
реакцијом. Он непослушног брата својеручно баца „на дно у тамницу”. Лирске 
елементе у дугу и распричану песму уноси и снаха, која спасава девера и даје му 
мужевљево оружје, као и сусрет прерушеног Тадије („ја сам гаваз Мусе капетана”) 
с девојком. Као што Тадија чезне за њом, тако и Ајкуна чека и прижељкује Тадију, 
којег никада није видела већ ју је занела јунакова гласовитост. У мноштву слич-
них песама, ову издваја управо наглашеније истицање лирског. У целом корпусу 
обухваћеном базом података Мирјане Детелић и инжењера Бране Томића37, који 
сачињавају Вукове збирке, Пјеванија Симе Милутиновића, збирка Матице хрват-
ске и збирке Косте Хермана и Есада Хаџиомерспахића, само се у овој песми јавља 
опомена девојци коју јунак ставља иза себе на коња: 

Држ’ се добро, сестро Мујагина,
Да те вјетар не понесе младу.

Лирско и драмско преплићу се и када тешко рањени Тадија више мисли на суд-
бину девојке него на властити живот: 

Душо Ајко, лијепа ђевојко,
Занеси ме украј друма пута.
Од мене ти Богом просто било,
Узми мога претила дорина,
Па се врати у турску Удбину,
Мујо ће те добро дочекати,
Кад сагледа Ивова дорина.
Кажи, душо, да си преварена,
Никад тебе прекорети неће.

37 После смрти ауторке, овај драгоцени дар Мирјане Детелић више није на сајту Народне библио-
теке, што демонстрира срамотну небригу за властиту културу и њене посленике. База је, на срећу, и 
даље доступна на адреси http://monumentaserbica.branatomic.com/epp/. 
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Девојка остаје уз драгана, склања га у пећину и пуца, бранећи га од Удбињана, 
који улазе у пећину да би погубили Тадију38 и да би „пушком хаберником” дози-
вала Сењане. После крвавог боја пред пећином, лирски нежно звучи и Тадијино 
подучавање девојке да приђе Ивану и пренесе му да је Тадија жив, али тешко ра-
њен. Срећан исход песме није само формулативно покрштавање иноверке и свад-
ба већ, пре свега, породична нежност која се успоставља између снахе и девера. 
Иван обећава Ајкуни да је неће прекорити и да ће је достојно удомити ако Тадија 
не преживи, прстенује је и дарује, померајући епско тежиште песме ка породич-
ном лирском аспекту. 

Узоритост ликова и збивања у песми не заснива се само на историjском иску-
ству и памћењу39, већ, у готово једнакој мери, на ревитализациjи митске матри-
це. То је нарочито уочљиво у аплицирању етиолошких и есхатолошких митова 
на одређена историjска збивања, у цикличном схватању времена, у обликовању и 
значењима простора и у специфичном „полутанству” људске и надљудске природе 
ликова. Истовремено, ослањајући се на историјска предања и служећи се „njihovim 
’jezikom’ za pripovedanje događaja”, ова поезиjа, коjа се развила „u uslovima jasne 
konsolidacije naroda – nosilaca epske tradicije”40, одваjа се од своjе митске основе 
„демитологизуjе се”. Збивања, представе и јунаци чиjи се извор може тражити у 
домену мита и митског мишљења „историзуjу се” и „рационализуjу”. Суштинска 
своjства митског бића или збивања постаjу метафора, а елементарна jедностав-
ност митске приче бива замењена сложеном, у различитим кодовима оствареном, 
нарациjом коjа чува, али и ресемантизуjе, примарна значења.

Оваj процес историзациjе митске приче, кад jе о песми реч, није иреверзиби-
лан. У оквиру усмене поетске традициjе непрестано се сусрећемо и са специфич-
ном „митизациjом” историjског искуства и „историзацијом” мита. На конкретноj 
поетској грађи често се доказује смисленост оног семиотичког модела по којем 
„i u sinhroničnom i u dijahroničnom pogledu poetsko mišljenje zauzima neku srednju 
zonu između mitskog i logičko-naučnog”.41 Истовремено, однос између историjског 
памћења и мита, са становишта песме, показуjе се као преплитање, међусобно 
условљавање и, пре свега, као преобликовање и jедног и другог домена у складу с 
поетском граматиком усменог песништва.

38 А ђевојка пушку намјестила,
Џевердару даде ватру живу.
Добра пушка ватру приватила,
Сва четири земљи оборила...

39 Када је о памћењу реч, прихватљивом нам се чини теза Светозара Кољевића да анахронизам и 
анатопизам нису само чињеничке грешке, условљене заборављањем, већ и „начела усменог епског 
стварања”. Кољевић, С. (1978) Анахронизам и анатопизам: начела усменог епског стварања, Летопис 
Матице српске књ. 421, св. 4, стр. 464–483.
40 Meletinski, E. M. (1983) Poetika mita, preveo J. Janićijević, Beograd: Nolit, str. 280.
41 Lotman, J. M. – Uspenski, B. A. (1979) Mit – ime – kultura, preveo N. Petković, Treći program, leto 1979, 
str. 361–382.



МАРИЈА КЛЕУТ, ЉИЉАНА ПЕШИКАН ЉУШТАНОВИЋ

106

Тако се трагична, али епског патоса лишена смрт историјског Ивана Влаткови-
ћа суштински преобликује у једној од најлепших и најпрегнантнијих епских песа-
ма српско-хрватске усмене епике – „Смрт Сењанина Ива”. 42

Историјски Иван Влатковић, оптужен, заједно с братом Михом, за пљачку вој-
них резерви, узалуд се бранио да је то жито „позајмио поштеним сењским војни-
цима у њиховој беди и оскудици у хлебу, да је жито узео на име дуга, уз сагласност 
ондашњег сењског капетана, а да је све после вратио из Жрновнице у каштел”43, 
после више жалби, оба Влатковића су погубљена почетком јула 1612. у Карловцу.44 
Историјски споменици остављају много неизвесности: је ли била реч о пљачки, 
насилној отмици или је реч о позајмици, како је жито дељено, ко су били зави-
дљивци које Влатковић помиње, колико је његово страдање условљено стварном 
кривицом, а колико променом политике према ускоцима итд. Уза све нејасноће, 
слути се велики удео политичких сплетки, закулисних манипулација у које се еп-
ски јунак тешко уклапа и којима се тешко може успротивити.

Смрт Ивана Сењанина у песми добија космичке размере. Заједно с њим не-
стаће и опустети цео његов социјални космос: сви његови саборци, црква и све-
штеник који су духовно средиште града и, најзад, сам Сењ, који је јунаку дао име. 
Уобичајена формула „сан је лажа, а Бог је истина” изостаје у тумачењу пророчког 
сна Иванове мајке. Њено виђење неопозиво је попут књига цароставних и мора 
се остварити: 

Чујеш мене, остарила мајко! 
Зло си снила, а горе ће бити,
Што је Сење тама попанула, 
Оно ће ти пусто останути; 
Што л’ се ведро небо проломило, 
И што мјесец пао на Ружицу, 
То ће тебе Иво погинути; 
Што су зв’језде крају прибјегнуле, 
То ће остат’ млоге удовице; 
Што ј’ Даница крвава ижљегла, 
То ћеш стара остат’ кукавица, 
Што л’ ти тица кука на Ружици, 
То ће ти је оборити Турци, 
А и мене стара погубити.

42 Караџић, В. (1846) Српске народне пјесме III, бр. 31.
43 Клеут, М. (1987) Иван Сењанин у српскохрватским усменим песмама, Нови Сад: Матица српска, 
стр. 52.
44 „Они који су их ухапсили знали су, очито, да се Иван два пута сењске тамнице ослободио и нису 
хтели више да ризикују”. Клеут, М. нав. дело, стр. 55.
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Упечатљива есхатолошка слика разорених небеса у свом центру као мотиваци-
ју и извориште садржи јунакову смрт. 

Последњи Иванов ратни поход у „земљу Талију”, иако чува јасне рефлексе 
историјске егзистенције ускока, прераста овде у незаустављиво кретање ка смрти. 
Елеменат оностраног, хтонског, градира се у три ноћне потере. Прва црнилом без 
белеге слути будућу короту: 

Црни коњи, а црни јунаци, 
Црне носе око главе чалме... 

Другу карактерише хомонимија боје и својстава: 

Б’јели коњи, а бјешњи јунаци, 
Бијеле им око главе чалме...

Трећа је описана ефектном метонимијом: 

Црна струка, а дугачка пушка, 
Прегореле ноге до кољена, 

и прераста у сабласно, доње оваплоћење оног неумитног усуда који су у мајчином 
сну наговестиле небеске прилике. Слутња опште смрти и разарања окончава се 
смрћу јунака. Притом, изостаје било какав наговештај узрокује ли ту општу про-
паст неко огрешење појединца или наше заједнице45, али то само доприноси гото-
во лирској прегнантности и заводљивој херметичности песничке слике.

У односу на историjу, усмена епска песма се jасно разликује специфичним 
сажимањем, кондензовањем историjског времена, контаминацијом различитих 
конкретних судбина, митизацијом историје и историзацијом мита. Личности коjе 
су припадале различитим временима и просторима везуjу се у свету песме срод-
ничким и приjатељским или неприjатељским односима. Било да jе реч о сабирању 
„силе и господства” у свадбеним поворкама, о концентрисању jунака око одређе-
них догађаjа, личности или простора значаjних за националну историjу, било да је 
реч о супротстављању достоjних противника – ово згушњавање људи и збивања 
доприноси осмишљености епске приче, чини да се прошлост властите заjеднице 
доведе у смислен, парадигматичан поредак, коjи може послужити као основ буду-
ћим делањима. О томе непосредно сведочи и усмена епика о сењским ускоцима.

45 О „пошљедњем времену” у миту и усменој епици види: Eliјade, M. (1991) Istoriјa verovanja i religiјskih 
ideјa 1, Od kamenog doba do Eleusinskih misteriјa, prevela B. Lukić, Beograd: Prosveta, str. 55, 146. и даље; 
Элиаде, М. (2000) Аспекты мифа, перевод В. Большаков, Москва: Академический проект, стр. 61. и 
даље; Maтицки, М. (1989) Пoнoвницe. Tипoви oднoсa усмeнe и писaнe књижeвнoсти, Нoви Сaд, стр. 
64; Пешикан Љуштановић, Љ. (1997) Пошљедње вријеме у Библији и песмама из Вукових збирки, 
Научни састанак слависта у Вукове дане бр. 26/1, Београд: МСЦ, стр. 185–192.
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БРАНКОВИЋ ВУКО ЈУРЕ СЕЊАНИН МУСТАЈ-БЕГ ЛИЧКИ
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ЈАНКОВИЋ СТОЈАН МРКОЊИЋ ПЕТАР ХРЊИЦА АЛИЛ
ЈЕЛЕШКОВИЋ МУЈО МУЈО ОД КЛАДУШЕ ХРЊИЦА / ХРЊИЧИЋ МУЈО

ПРИЛОГ II

СЕЊАНИ ЈУНАЦИ И ПРОТИВНИЦИ47

АВРАМ БАРЈАКТАР ИВО БАРЈАКТАР ОДГОЈАК ХАЛИЛ
АЗНАДАР ЦАРЕВ ЈАНКО ОД ВРХГОРЕ ОРЛАНОВИЋ МУЈО

АЛ АГА ОД БИШЋА ЈАНКОВИЋ СТОЈАН ПАВЛЕ ХАРАМБАША
АНДРИЈАШ ЈАМИН-АГА ПАВО ХАРАМБАША
АНТОНИЈЕ ЈЕЛЕЧКОВИЋ МУЈО ПАША ОД БОСНЕ

АРАПИН ЦРНИ ЈОВАН ДИЈЕТЕ ПЛАВША АРАМБАША
АРНАУЧЕ МЛАДО ЈОВАН КАПЕТАН ПЛЕТИКОСА ПАВЛЕ
БАДЊЕВИЋ-БЕГ ЈУГОВИЋИ ДЕВЕТ ПОПРЖЕНОВИЋ
БАН ОД ЗАДАРЈА ЈУРИША / ВОЈВОДА ПРИМОРАЦ АЛЕКСА
БАН ЗАДРАНИН ЈУРО РАДЕ ОД КОСОВА

БАН ОД КАРЛОВЦА КАРИМАН ЋЕХАЈА РАДОВАН УСКОК 
БАН ОД ЛЕЂАНА КАРЛОВИЋ НИКОЛА РАДОЈИЦА УСКОК

46 Анахроно поље једног јунака одређује се као неусаглашеност између уметничког времена и исто-
ријског времена на основу појаве у истој песми ликова чији је историјски „прототип” могуће иден-
тификовати. Клеут, М. (1987) нав. дело, стр. 238–241. Из овог списка изостављени су тзв. „стајаћи 
ликови” (дужд од Млетака, бан Задранин, бан Леђанин, Хамза капетан и сл.).
47 У овај списак унети су ликови који се именују као Сењани и они који су са Сењанима били у по-
ходима, у сродничким, пријатељским или у противничким односима.
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БЕГ ОД ЛИЈЕВНА КЛАДУШАНИН / 
КЛАДУШКА МУЈО РАДОСЛИЈА ПАША

БЕГ ОД СРИЈЕМА КОВАЧИНА РАМО РАЈКО ОД ЗМИЈАЊА
БЕГЗИЋ КАПЕТАН КОВЧИЋ МУРАТ-БЕГ РЕЉА

БЕГЛЕР-БЕГ КОЗЛИЋ ХУРЕМ-АГА САНДИЋ ЈОВАН
БОГЕТИЋ ШИМЕ КОМНЕН БАРЈАКТАР СЕЊАНИН БОРО

БИШЧЕВИЋ АЛИЛ КОТАРАЦ ЈОВАН СЕЊАНИН ВИД
БОЈЧИЋ ДЕЛАЛИЈА КРАЉ БУДИМСКИ СЕЊАНИН ЂУРО

БРДАРИЋ МЕРЏАН КРАЉ ОД УДБИЊЕ СЕЊАНИН ИВАН / ИВО ОД 
СЕЊА

БРИЊАНИН ВУК КРАЉЕВИЋ АНДРИЈА СЕЊАНИН ЈУРИША
БУДАЛИНА ТАЛЕ КРАЉЕВИЋ МАРКО СЕЊАНИН ЈУРЕ

ВЕЛИГИЋ СЕЈМАН КРЊЕТИНА САВА СЕЊАНИН МАРКИЋ
ВУЧКОВИЋ БОЖО КУНА ОСМАН-АГА СЕЊАНИН МАТО

ГАВРАН КУНА ХАСАН-АГА СЕЊАНИН НИКО / НИКОЛА
ГАВРАН БАРЈАКТАР / 

КАПЕТАН ЛАТИНИН ЂУРО СЕЊАНИН РАДЕ

ГЛАМОЧ МУХАМЕД ЛАТИНИН ШИМО СЕЊАНИН ТАДИЈА
ГОЈЕНИ АЛИЛ ЛИКА МУСТАЈ-БЕГ СЕЊАНИН ТОМО

ГОЛОШИЈА ЂУРА ЛИЧАНИН ТАЛЕ СИБИЊАНИН ЈАНКО
ГРАНУЛОВИЋ МАТО ЛИЧКИ АЛАЈ-БЕГ СИЛОВИНА МАРКО
ГРЛИЧИЋ МУСТАФА ЛИЧКИ МУСТАЈ-БЕГ СМЕДЕРЕВАЦ ЂУРО

ДАНИЧИЋ ЂУРО ЉУБИЧИЋ ВУЧКО СТИПЕ 
ДЕСАНЧИЋ МАРИЈАН / БАН СУЛЕЈМАН ЦАР

ДЕСАНЧИЋ ВИД МАНОЈЛО ТУЦАК ТАНКОВИЋ ОСМАН
ДЕСАНЧИЋ ЈАНКО МАРИНЧИЋ ВИД ТАТУНИЦА ЛУКА

ДЕСАЧИЋ ЈУРЕ МАРКО ТОМА БАРЈАКТАР
ДЕСАНЧИЋ ЛУКА МАТО ТОМИЋ МИХОВИЛ

ДИЗДАР ОД КЛИСА МАЏАРИН ФИЛИП ТАНКОВИЋИ
ДУЖД ЛАТИНИН МЕЈО ОД ВИДИНА ТРСИЈА ЈОВАН

ДУЖД ОД МЛЕТАКА МЕХО ОД УДВИНЕ ЋЕЈВАН-АГА / СТАРИ
ДУКАТАР ЦАРЕВ МИЈАТ АЈДУК УГЉЕВИЋ СИМО

ДУКИЋ ЈОВАН МИЛОШ ЦМИЉАНИЋ ИЛИЈА
ЂЕНАН РОБ МРКОЊИЋ ПЕТАР / ПЕЈО ЦУЛАГИЋ МУЈО
ЕРДЕЉ БАН МУЈО ХЕНКАЛИЋ БАН

ЖЕГАРЧИЋ ГОЈКО МУЈО ОД КРАЈИНЕ ХРЊИЦА МУЈАГА
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ЖЕРАВИЦА ВИД МУЈО ОД УДБИЊЕ ХРЊИЧИЋ МУЈО
ЗАКАРИЋИ МУРАТ АРАМБАША ЦАР ОД СТАМБОЛА

ЗЛАТОЈЕВИЋ МАТО МУСТАФ-АГА СЕРДАР ЧАРИЋ КАПЕТАН
ЗУКАН БАРЈАКТАР НИКОЛА СЕРДАР
ЗМАЈ ОГЊЕНИ ВУК НУКАН БАРЈАКТАР
ИБРИЋ АСАН-АГА НУКИЋ БАРЈАКТАР
ИБРО БАРЈАКТАР ОГРАШИЋ СЕРДАР
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Marija Kleut – Ljiljana Pešikan Lјuštanović
University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Serbian Literature

USKOKS OF SENJ: REALITY AND ORAL POETIC FICTION

Abstract: The paper examines Uskok poems, especially those dedicated to the Uskoks of Senj, 
primarily from the point of view of the relationship between epic poems and history. The 
people of Senj worked from 1537 to 1617, fighting as paid soldiers or volunteers on the side 
of the Austrian Monarchy, but also going on campaigns on their own, fighting almost to the 
same extent with the Turkish invaders and the Christians from the wider region. In contrast 
to the relatively short period of eight decades of their historical presence, the people of Senj 
have survived in the oral epics in a very wide Balkan area over a long period of time covering 
a wide anachronistic field. The paper presents an assumption that the Uskoks of Senj were 
a warrior-patriarchal world, one that has created and spread oral epics. There were many 
events in their real lives that were themed in the oral epics. In addition, those who jumped 
from the mainland to the Austrian territory and settled in Senj probably carried some songs/
poems in their spiritual baggage, primarily those about Hajduks. And they were ready to 
create new ones. Thus, the first known records are proof that the early poetic narrative was 
suitable for depicting the Uskoks of Senj, and then that it survived in time and space. In 
certain interpretations, to which the second part of the work is dedicated, it is shown on the 
basis of anthological examples of poems, how the mythical, ritual and the historical intersect 
in the poetics of oral epic poetry; how the anachronistic field of a particular poem is formed, 
whether it is about gathering &quot;power and dominance&quot; in wedding processions, 
about concentrating heroes around certain events, personalities or spaces important for na-
tional history, or about opposing worthy opponents, and how it affects the aesthetic values 
and meanings that are shaped in the poems; how different genre features intertwine in such 
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poems (epic and epic-lyric poetry, for example); and form complex and witty, full of twists 
novelistic plots. All this contributes to the meaning of the epic story: it seems that the past of 
one's own community is brought into a meaningful, paradigmatic order, which can serve as 
a basis for future actions.

Key words: Uskoks of Senj, oral epic, anachronistic field, poetic toponym, topic, topic model, 
mythization of history, historization of myth
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АНТИЧКИ И СРПСКИ ЈУНАЦИ 
У СРПСКИМ УЏБЕНИЦИМА ИСТОРИЈЕ 

У XIX ВЕКУ
Сажетак: Уџбеници историје на српском језику који су се користили у српским 
школама током XIX века имали су специфичну форму и намену. Форма уџбеника 
је различита од данашњих уџбеника, али по наслову, садржају или уводу уџбеника 
можемо уочити да се користио у наставном процесу. Такође, њихов садржај је ра-
зличит од савремених уџбеника и наставне јединице су биле прилагођене тадашњој 
политичкој ситуацији у којој се налазио српски народ. Важно место у наставним 
јединицама тих уџбеника имали су антички и српски јунаци и у овом раду ћемо 
приказати примерe који показују колике су сличности и разлике међу тим јунацима 
и каква је била њихова улога у образовању и васпитању српске омладине током XIX 
века. 
Кључне речи: Антика, Грчка, Рим, уџбеници историје, настава историје, XIX век, 
школство

Познавање историје свог народа је један од најважнијих образовних задата-
ка који мора да испуни држава како би сачувала свој идентитет. Проучава-
ње српске историје у српским школама током XIX века био је велики иза-

зов, због чињенице да српски народ почетком XIX века није имао своју независну 
државу и да је током истог века водио борбу, пре свега за ослобођење од туђинске 
власти, а онда и за формирање сопствене државе. Какво је било мишљење српских 
интелектуалаца тог времена о проучавању историје можда најбоље говори рече-
ница коју је записао Данило Медаковић: „Народ, кои нема своје Повъестнице, ние 
никакав народ. Пред лицем Божiим, пред лицем свъта, образ е онога народа табан 
и црн, кои свое Повъестнице нема. Само дивльи, несретни, запуштени и занема-
рени народи немаю свое Повъестнице.”1 Очигледно је да су и тада српски интелек-
туалци сматрали да проучавање и очување сопствене историје од заборава, треба 

1 Медаковић, Д. (1851) Повъестница Србског народа, Нови Сад: Народ. Кньигопечатня Дан. Меда-
ковића, стр. V.
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да буде основни циљ и задатак једног народа. Српски народ је током XIX века 
образован на античким принципима.2 То нам показују бројни наставни планови и 
програми српских школа тога времена.3 Процес образовања у тим школама одви-
јао се у специфичним условима, а његов главни задатак је био да на примерима из 
прошлости, пре свега античке, поучи омладину оним вредностима које ће касније 
користити у формирању праведне и независне државе, у којој ће поштовање зако-
на чинити основу њене будућности. 

Важност античке прошлости у васпитању и образовању српске омладине у срп-
ским школама током XIX века огледа се кроз многе примере које можемо пронаћи 
у уџбеницима историје који су писани на српском језику. Један од таквих примера 
је и најстарији уџбеник Историја народа српског, коју је написао Димитрије Дави-
довић 1846. године. Наиме, он у уводу своје књиге пише да су се у старој Грчкој ра-
звијале и славиле науке као највећа драгоценост људског рода и да су учени људи 
тога доба развијали знања којима се и данас свет диви. Искуства грчког народа 
представљају пример како треба поштовати законе и правила живота, а посебно 
колико човек мора да ради за добробит заједнице. Улога историје је у томе немер-
љива, јер аутор истиче да познавање историје једног народа треба да буде основа 
за његов опстанак.4 Аутор овде говори о познавању и чувању историје као јед-
ног од основних елемената за очување идентитета народа. Други пример из истог 
уџбеника показује да су описани догађаји из античке прошлости увек пажљиво 
бирани. То се посебно види у делу текста који говори о борби народа за слободу, а 
који је приказан кроз сликовиту причу о борби Римљана за ослобођење од краља 
Тарквинија Охолог. Важност овог догађаја у њиховој историји представља поуку о 
начину борбе за слободу, а да притом не нарушите права и обавезе које имате пре-
ма свом народу и својој држави. Искуство које су Римљани стекли у борби против 
Тарквинија Охолог послужило им је у политичкој борби за исправност промена 
које су уследиле када је Рим постао република и када је политичка борба за права 
римских грађана била на важној прекретници.5 

Питање слободе било је важно за српски народ током XIX века, а примери из 
уџбеника историје само показују да су искуства античких народа била пресудна у 
васпитању и образовању српске омладине која је тежила слободи и ове, да их тако 
назовемо, поуке из антике су само један од аспеката те борбе за слободу. Ипак, Да-
видовић сматра да је у стицању слободе пресудну улогу имао закон, јер истинска 

2 Бошков, С. Уџбеници античке историје у српским школама у 19. веку, у: Антика и савремени свет, 
ур. Васић, Р., Драганић, И. и Марицки Гађански, К. (2007) Београд: Друштво за античке студије Ср-
бије, Архив Срема, стр. 29−30. 
3 Први Извештај о јавно учитељско-приправничком заводу србском у Сомбору с концем школске 
1862/1863. године; Првьiй программъ Србске гимназiє Карловачке за школску годину 1853; Извештај 
српске велике гимназије у Новом Саду за 1866/67. школску годину.
4 Давидовић, Д. (1846) Исторiя народа србскогъ, Београд: Княжеской-Србской Кньигопечатньи, стр. 
III−IV.
5 Исто, стр. VI−VII.
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слобода је само она слобода која је учвршћена законима.6 И Данило Медаковић 
пише о слободи у уводу свог уџбеника и напомиње да ниједан народ Европе није 
дао толике жртве за своју слободу, али и слободу других народа, колико су то учи-
нили Срби.7 Пут до слободе није лак. На том путу рађају се нови јунаци који су обе-
лежили своју епоху, али историја нас учи да се људи константно боре за слободу и 
да често понављају грешке које је неко пре њих већ направио. Управо томе и треба 
да нас научи историја – да правимо што мање грешака учећи се на туђем искуству. 
Никола Крстић се у уџбенику Историја србског народа позива на Цицерона и твр-
ди да нас историја учи прошлости да би била темељ садашњости и будућности.8 

Борба за слободу је у основи свих прича о јунацима, било да су они српски или 
антички јунаци. Српски народ се никада није стидео својих јунака и подједнако 
се о њима писало колико и о другим јунацима. Ево једног примера из уџбеника 
Димитрија Давидовића. Он користи концепт излагања историје према владарима. 
Хронолошки даје списак српских владара, уз навођење најважнијих догађаја из 
њиховог времена, а у којима су они директно или индиректно учествовали. Једна 
личност се у тој борби посебно истиче. То је Карађорђе Петровић, вожд српског 
народа и Првог српског устанка у борби против турске власти. Он се спомиње 
у свим уџбеницима историје у наставној јединици која говори о Првом српском 
устанку, али у уџбенику који је написао Давидовић он има посебно место. У одно-
су на остале уџбенике тога времена разликује се по томе што је Давидовић на крају 
свог уџбеника додао наставну јединицу Животъ Карађорђа Петровића, врховнога 
вожда народа србскогъ, у којој на специфичан начин пише о вожду. Ту препозна-
јемо Плутархов утицај на писање биографије. То није случајно, јер су сви српски 
интелектуалци образовани на античким принципима и класична настава и чита-
ње античких писаца су у многоме утицали на њихов стил и форму писања. 

Плутарх је грчки писац из I века нове ере9 који је писао у време римског цара 
Клаудија и који је био један од образованијих и свестранијих писаца те епохе. Ње-
гово најпознатије дело је Упоредни животописи. Има их укупно 46, а у делу су опи-
сане биографије знаменитих Хелена и Римљана, једних наспрам других, и то увек 
оне личности које су из неког разлога имале сличне биографије или су деловале на 
сличан начин у политичком животу. Као биограф жели да представи целокупну 
слику личности да би утицао на морално васпитање и практично оспособљавање 
својих читалаца. Ђурић каже да се он не понаша као моралист који жели да на-
метне своје ставове, али жели да изазове одушевљење и ентузијазам код читаоца, 
што је оно најбоље што добијамо од историје.10 Плутархове биографије у фокусу 
имају приказивање личности, док историјски догађаји у којима су учествовале 

6 Исто, стр. VII−VIII.
7 Медаковић, Д. нав. дело, стр. XII.
8 Крстић, Н. (1862) Историја србског народа, Београд: Државна штампарија, стр. 4.
9 Ђурић, М. Н. (1996) Историја хеленске књижевности, Београд: Завод за уџбенике и наставна сред-
ства, стр. 713.
10 Исто, стр. 727.
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те личности имају функцију само да ближе одреде поступке појединца тј. главне 
личности. Плутарх се увек труди да прикаже личност, односно неког грчког или 
римског јунака тако што се користи појединостима које треба да открију његове 
карактерне особине. То врло често ради кроз опис неке анегдоте, затим даје њи-
хове мудре и духовите изреке, описује понашање, али највише пише о делима. О 
којој год да је личности реч, које год да је дело учинио антички јунак, Плутарх увек 
трага за његовим врлинама и манама.

Вожд Карађорђе
(Извор: Давидовић, Д. (1846) 
Исторiя народа србскогъ,
Београд: Княжеской-Србской 
Кньигопечатньи)

Све ове карактеристике Плутарха као биографа проналазимо и код Давидовића. 
Биографија Карађорђа, предводника Срба у Првом српском устанку, почиње опи-
сом његовог порекла: скромна породица, сиромашно порекло, тежак живот, али 
часна и поштена породица. После уводних описа Карађорђевог порекла, Давидовић 
бележи његове карактерне особине. Ипак, у први план истиче његову мржњу према 
Турцима због њиховог угњетавања српског народа. Да би појачао ефекат описа лич-
ности јунака Карађорђа, Давидовић издваја детаљ да је Карађорђе још као дете убио 
Турчина и да је још у младости водио сопствене битке против угњетавања српског 
народа.11 Давидовић на тај начин гради личност Карађорђа и његовом љутњом и 

11 Давидовић, Д. нав. дело, стр. 148.
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мржњом према Турцима правда или мотивише његово касније понашање. Други 
догађај, којим Давидовић жели још више да побуди емоције код читаоца, јесте из 
времена када је млади Карађорђе ступио у брак с Јеленом и када је морао, да би за-
штитио породицу, убити три Турчина која су му терорисала укућане.12 Касније, ње-
гов животни пут био је пун тешких одлука и догађаја, од бекства, пресељења, борбе 
против Турака у служби Аустроугарске. Давидовић детаљно и врло вешто гради 
култ великог борца за слободу који је претрпео многе промене и недаће, које су га 
касније ојачале и формирале као важну личност, спремну за борбу за ослобођење 
српског народа од турске власти.13 Уз то, Давидовић константно, вешто и постепе-
но, гради култ личности јунака Карађорђа што кулминира описом његовог изгледа 
и његових карактерних особина у зрелом добу. Ево одломка из његове биографије:

„Онъ є бьіо врло вьісокога стаса и раста, и чрезвьійне снаге тѣлесне, и ду-
шевне крѣпости, редка проницателства разума, врло одважна, слободна и 
храбра духа. У дѣланю бьіо є неутрудимъ, и у найвећимъ опасностима не-
устрашимъ. Гди се онъ появіо, ту є страхъ и трепетъ задавао како Турцима 
тако и Србима. Бьіо є посве озбьілянъ, правдолюбивъ, и строгъ; неправде 
и преступленія ни кодъ кога трпіо ниє; свога рођенога брата є обѣсити дао, 
што є овай дѣвойку єдну силовао.”14

Овде видимо да Давидовић представља завршну фазу формирања личности 
јунака Карађорђа. Наставак биографије представља излагање историјских догађа-
ја у којима је учествовао Карађорђе. Он је у центру свих дешавања и историјски 
догађаји се представљају из угла предводника Првог српског устанка. 

Љутња или мржња су мотиви у биографијама многих античких јунака. Користе 
се донекле и као оправдање за поступке, а понекад бивају пресудне у остварива-
њу њихових идеја и планова. Плутарх је знао вешто да користи такав приступ. 
Као пример наводимо биографију Александра Великог, у којој Плутарх указује на 
Александрову љутњу према оцу. У овом случају она је безазлена, јер је Плутарху 
послужила само као полазна тачка у формирању Александрове личности и да би у 
каснијем тексту оправдао његову „глад” за освајањем. Александар је љут сваки пут 
када његов отац Филип нешто освоји и жали се како њему неће ништа оставити 
за освајање. Уз то, интересује се код персијских посланика каква је земља Персија, 
какав је њихов владар и какви су Персијанци у биткама.15 С друге стране, постоји 
и Александрова љутња чији је резултат убиство најближих пријатеља и сарадни-
ка.16 То је Плутархов начин да постепено гради култ Александра Великог. 

12 Исто, стр. 148−149.
13 Исто, стр. 147−152.
14 Исто, стр. 153.
15 Plut. Vit. Alex. 5.
16 Исто, стр. 49−55.
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Вратимо се сада на концепт борбе за слободу. Постоји много примера у уџбени-
цима историје који говоре о борби за слободу. Овде ћемо навести само неколико 
који директно показују колико је античка историја утицала на историју српског 
народа. Упоредићемо борбу српског народа за ослобођење од Турака са борбом 
Атињана за слободу од Персијанаца. 

Прича о борби за слободу је увек прича о јунацима. Видимо да је у основи при-
че о Карађорђу, као српском јунаку, борба за ослобођење српског народа од турске 
власти и та прича се појављује у свим уџбеницима историје у XIX веку који пишу 
о српској историји.17 Као што у сваком уџбенику који пише о историји српског 
народа имамо наставну јединицу посвећену Првом српском устанку, тако и у сва-
ком уџбенику опште историје имамо наставну јединицу посвећену борби Грка за 
ослобођење од персијске власти. У тој борби рађају се антички јунаци које можемо 
поистоветити са Карађорђем. Два најважнија су Милтијад и Леонида. 

У најстаријем уџбенику историје грчког народа на српском језику, који је на-
писао Константни Бојић 1843. године18, опис сукоба Грка с Персијанцима почиње 
од Јонског устанка. С обзиром на то да овај уџбеник има необичну форму, у којој 
су све наставне јединице представљене тако да се историја излаже у виду питања 
и одговора, јунаци које истиче Бојић су повезани с догађајима које описује. Ако 
изузмемо херојско доба и оснивање грчких полиса, први важнији догађај после 
тог периода у којем се појављује неки од грчких јунака је Битка на Маратону. Бојић 
описује пресудну улогу Милтијада у победи Атињана, јер је успео с малим губици-
ма да победи моћну персијску војску. Да би створио култ јунака и да би приказао 
важност ове победе својим читаоцима, Бојић бележи да је Милтијад заслужан што 
су персијски окови уништени и тиме спречен покушај Персијанаца да поробе Грке. 
Прича о маратонском тркачу, који извештава о великој победи Атињана, само је 
повећала значај победе на Маратону. Због доприноса у борби за слободу грчког 
на рода Бојић Милтијада назива још и ослободиоцем.19 Сличан опис Милтијадове 
улоге у Бици на Маратону налазимо и у каснијим уџбеницима историје. У уџбени-
ку Стојана Бошковића Историја света за народ и школу из 1866. године, Милти-
јад је представљен као ослободилац20, а Отон Варга у уџбенику Историја света по 
наставном плану и упутству за средње школе из 1898. године пише о Милтијаду 
као великом грчком јунаку, а победу Атињана на Маратону представља као часну 
борбу која је спасила слободу Атине и читаве Хеладе од персијског ропства.21

17 Уз поменуте уџбенике Давидовића, Медаковића и Крстића важно је поменути и уџбеник Николе 
Ђ. Вучићевића История србскогъ народа за основне србске школе који, такође, има поглавље о Првом 
српском устанку и Карађорђу, али с нешто другачијим концептом него већ поменути уџбеници. О 
том концепту више видети у: Бошков, С. (2019) Слика Св. Саве у уџбеницима историје у XIX веку, 
Црквене студије бр. 16/1, Ниш: Центар за црквене студије, стр. 288.
18 Бојић, К. (1843) Повьстница грчкогъ народа, Нови Сад: Писменьі Вдове Катаріне Іанковића.
19 Исто, стр. 50−51.
20 Бошковић, С. (1866) Историіа света за народ и школу, Београд: Државна штампарија, стр. 202−203.
21 Варга, О. (1898) Историја света по наставном плану и упутству за средње школе, Нови Сад: 
Штампарија браће М. Поповића, стр. 53.
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У уџбеницима историје други јунак којег издвајамо у дугом сукобу Грка с Пер-
сијанцима јесте Леонида. Он је био Спартанац и предводио је грчку војску против 
Персијанаца у Бици код Термопила. Стекао је славу јер се храбро супротставио 
надмоћној војсци и дао живот за слободу. Бојић ипак истиче још и детаљ који 
је Леониди донео много већу славу. Наиме, видевши да ће изгубити битку услед 
изда је у редовима своје војске, послао је већину својих војника кућама, а он је 
остао са својих триста најхрабријих ратника да брани пролаз персијској војсци у 
срце грчке земље. Није успео, али је због своје храбрости стекао вечну славу. Она 
је забележена на једном грчком натпису који Бојић преноси у свом уџбенику у 
целини. Тај текст гласи: 

„Путниче! Ако дођешь у Шпарту, кажи, да си насъ видіо онако лежеће као 
што законъ заповѣда.”22

Скоро идентичан опис Битке код Термопила налазимо и у каснијим уџбеници-
ма историје. И код Стојана Бошковића, који је написао Историју света за народ 
и школу 1866. године, појављује се исти текст.23 Бошковић, за разлику од Бојића, 
више простора поклања Леонидином херојском чину. Он каже да су смрт Лео-
ниде и његових сабораца оставиле вечно славан спомен не само код Грка већ и у 
историји свих народа.24 Погибија Леониде представља слику неустрашивости и 
јунаштва, јер се не штеди сопствени живот за слободу свога народа. Код Варге не 
налазимо наведени текст о јунаштву Леониде и његових триста сабораца, али и он 
истиче у први план Леонидин херојски чин.25

Култ хероја Леонида је стекао још код античких аутора. Бојић је цитирани текст 
преузео од Херодота26, док Паусанија у делу Опис Хеладе пише да су Леонидини 
остаци пренети у Спарту 40 година после Битке код Термопила27 и да су га поново 
церемонијално сахранили на спартанском акропољу, где је у његову част напра-
вљено херојско светилиште и тиме је Леонида стекао славу за сва времена.28

Херојска смрт је неизоставни сегмент процеса трансформације особе у јунака 
и стицања бесмртне славе. Примери Карађорђа и Милтијада су скоро идентични. 
Њихове славне подвиге савременици нису толико ценили колико је то данас слу-
чај. Карађорђе умире због издаје, а Милтијад због тровања од ране задобијене у 
неуспелом покушају да покори острво Пар. Тек након смрти добијају почасти које 
су заслужили још за живота. 

22 Бојић, К. нав. дело, стр. 61.
23 Бошковић, С. нав. дело, стр. 211.
24 Исто, стр. 211−212.
25 Варга, О. нав. дело, стр. 56.
26 Hdt. VII 204−239.
27 Paus III 14.
28 Cartledge, P. Leonidas, in: The Oxford Classical Dictionary, eds. Hornblower, S. and Spawforth, A. (2012) 
Oxford: Oxford University Press, p. 820.
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Када говоримо о Леониди, можемо га упоредити с још једним српским јуна-
ком – Милошем Обилићем. Он је страдао у Косовском боју, убио је турског сул-
тана Мурата и тиме спасао српски народ од пада под турску власт. Херојски чин 
супротстављања много јачем непријатељу и свестан пут у смрт направили су од 
Леониде и Милоша Обилића бесмртне хероје.

Милош Обилић се помиње у свим уџбеницима историје из XIX века. То је и 
очекивано, јер је Косовски бој незаобилазна наставна јединица у свим уџбеници-
ма српске историје. Давидовић о Косовском боју пише у одвојеном делу и у центру 
описа стоји питање издаје ноћ пред битку. Главни актери су Кнез Лазар, Вук Бран-
ковић и Милош Обилић. Давидовић наглашава да је дошло до расправе у којој је 
Вук Бранковић оптужио Милоша Обилића да ће издати Кнеза Лазара и да ће пре-
ћи на страну Турака. Тада Милош Обилић устаје и према предању изговара речи:

„Сутра ћемо видит Кнеже! Кое вѣра ко л’ невѣра; невѣра ти сѣди узъ колѣно.”

Давидовић даље описује да је Милош Обилић ујутру с двојицом саборца и при-
јатеља, Миланом Топлицом и Иваном Косанчићем, отишао у турски табор с на-
мером да се преда, а желећи да га доведу до Мурата, којег је планирао да убије. У 
први мах, српска војска је помислила да је дошло до издаје и да је Милош Обилић 
пребегао Турцима. То је довело до комешања српске војске и први који је напустио 
бојиште био је Вук Бранковић. Лазар је касније заробљен, доведен у турски табор и 
погубљен заједно с Милошем Обилићем.29 Исти опис налазимо и код Медаковића, 
с том разликом што Медаковић врло детаљно описује карактер свих личности које 
су обележиле Косовски бој. Колико је тај опис био детаљан говори и податак да је 
представио и карактерне особине Милана Топлице и Ивана Косанчића.30 Крстић 
и Вучићевић такође описују детаљно Косовски бој. Једина разлика у односу на Да-
видовића и Медаковића је у томе што они пишу да се Милош Обилић није предао, 
него да је напао турски табор и распорио Мурата, а тек онда су га Турци заробили.31

Косовска легенда створена је још крајем XIV и почетком XV века32 и њен корен 
је у култу Кнеза Лазара, који је настао одмах после Косовске битке33, док је мотив 
изда је у српској историографији створен тек крајем XV века.34 У делу Мавра Ор-
бина Краљевство Словена из 1601. године35 први пут је забележен податак да Вук 

29 Давидовић, Д. (1846) Исторiя народа србскогъ, Београд: Княжеской-Србской Кньигопечатньи, 
стр. 99−101.
30 Медаковић, Д. (1852) Повъестница Србског народа књ. 2, Нови Сад: Народ. Кньигопечатня Дан. 
Медаковића, стр. 112−125.
31 Крстић, Н. нав. дело, стр. 103−106; Вучићевић, Н. нав. дело, стр. 48−51.
32 Ређеп, Ј. (2007) Косовска легенда, Нови Сад: Прометеј, стр. 5.
33 Радојчић, Сп. Ђ. (1967) Књижевна збивања и стварања код Срба у средњем веку и у турско доба, 
Нови Сад: Матица српска, стр. 214.
34 Михаљчић, Р. (1989) Јунаци косовске легенде, Београд: Београдски издавачко-графички завод, стр. 
131; Ређеп, Ј. нав. дело, стр. 79−80.
35 Орбин, М. (1968) Краљевство Словена, Београд: Српска књижевна задруга.
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Бранковић клевета Милоша Обилића. Он се највише ослањао на усмене изворе, 
али је, према анализи текста, евидентно да је користио одређене историјске изво-
ре36 и тек од његовог дела појављује се заједно податак о косовском јунаку и косов-
ском издајнику.37 Орбиново дело је било добро познато током XIX века и послужи-
ло је као основ ауторима уџбеника за опис косовске легенде о јунаштву и издаји.

Било је и необичних ситуација у српским школама када је у питању предавање 
националне историје. Један пример из новосадске гимназије показује нам колико 
су наша и античка историја повезане и колико су и наставници историје користили 
античке јунаке и догађаје из античке историје да би правили паралеле са српском 
историјом. После стварања Двојне монархије 1867. године променио се и садржај 
наставе историје у новосадској гимназији. Из извештаја о раду школе из 1882/1883. 
и 1884/1885. школске године приметно је да расте број часова историје на којима 
се учи историја Угарске, али и број часова за учење мађарског језика, тако да је све 
мањи број часова одлазио на учење националне историје. У таквим околностима 
наставници у Новосадској гимназији су решили да реагују, па су на часовима срп-
ског језика давали ученицима писмене теме чије је циљ био да се паралелно учи ан-
тичка прошлост и национална историја. Неке од тема су: Одбрана Јелина од навале 
перзиске у старо доба и устанак Срба на Турке под Карађорђем и Милошем у наше 
доба (осми разред, 1882/1883), Рапсоди у Јелина и гуслари у Срба (осми разред, 
1882/1883), Херкул у Јелина и Краљевић Марко у Срба (шести разред, 1882/1883), 
Нека се истакну особине епске песме у првој књизи Омирове Илијаде и упоре-
ди са особинама епоса у српској народној песми седми разред, 1884/1885), Нека се 
упореди Црна Гора и Шпарта (седми разред, 1884/1885), Растанак Хектора са Ан-
дромахом и царице Милице са браћом својом Југовићи (осми разред, 1884/1885). 
То је био један од начина да се ученици упознају са српском историјом, па чак и по 
цену извесног одступања од научног схватања наше прошлости.38 Циљ наставника 
је био да се бар на часовима српског језика учи историја српског народа, ако то већ 
не могу да постигну на часовима који су намењени за учење историје.

На крају, морамо да напоменемо да се код Грка култ хероја развијао постепено 
и да је био повезан са општим друштвеним променама. Врхунац је доживео у VIII 
веку пре нове ере, а Микењани, на пример, уопште нису познавали појам култа хе-
роја.39 Из савремене перспективе то делује необично, јер све што знамо о античкој 
Грчкој садржи неки облик култа хероја или неког јунака. Први уџбеници историје 

36 Ћирковић, С. Коментари, у: Мавро Орбин, Краљевство Словена, пр. Пантић, М., Самарџић, Р., 
Баришић, Ф. и Ћирковић, С. (1968) Београд: Српска књижевна задруга.
37 Ређеп, Ј. (2007) Косовска легенда, Нови Сад: Прометеј, стр. 81. 
38 Бошков, С. Настава античке историје у Новосадској гимназији током 19. века, у: Антички свет, 
европска и српска наука, ур. Васић, Р., Драганић, И. и Марицки Гађански, К. (2009) Београд: Друштво 
за античке студије Србије, Службени гласник, стр. 35−36; Мамула, Ј. Настава историје у Новосадској 
гимназији, у: Новосадска гимназија (1810−1960): споменица Гимназије Јован Јовановић Змај, пр. Од-
бор за прославу годишњице (1960), Нови Сад: Одбор за прославу 150-годишњице, стр. 17−25.
39 Kearns, E. Hero-cult, in: The Oxford Classical Dictionary, eds. Hornblower, S. and Spawforth, A. (2012) 
Oxford: Oxford University Press, p. 672.
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код Срба врло детаљно описују оснивање грчких полиса, што је увек повезано с 
неким легендарним херојем40, и чак у наставним јединицама то време називају 
„херојско доба”, али у основи тог излагања стоје антички извори који су настали 
у каснијим временима. И најстарија историја српског народа, коју описују аутори 
уџбеника у XIX веку, подложна је данас строгој критици, јер садржи кратке записе 
о многим личностима за које данас не знамо да ли припадају историји или су плод 
књижевне имагинације. Култ српских јунака се паралелно развијао и у историји и 
у књижевности и такође је био резултат општих друштвених промена, као и код 
античких аутора. То није у већој мери утицало на одабир наставних јединица, али 
је знатно утицало на обим садржаја у одређеним наставним јединицама. 

*** 

Писање уџбеника историје који се бави историјом српског народа у XIX веку 
био је врло захтеван задатак. Пре свега, критичка историографија код Срба тада 
је тек у зачетку, а настава историје у српским школама у XIX веку је организована 
на класичним принципима и проучавање античке прошлости је у фокусу обра-
зовања српских ђака. С друге стране, било је незамисливо да се у школама не уче 
класични језици, грчки и латински. Зато је сасвим природно да су антички аутори 
утицали на писце уџбеника историје српског народа. Борба за слободу српског 
народа током XIX века била је централна тема уџбеника историје. Александар 
Сандић, наставник српског језика и историје у Новосадској гимназији, написао је 
у уводу уџбеника Историја света из 1869. године да му је главни циљ да српски 
ђаци уче из уџбеника на српском језику, али и да се у његовом уџбенику појаве 
и одређене наставне јединице којих нема у дотадашњим уџбеницима, а који су 
посвећени српској историји или бар да детаљније опише неке догађаје из опште 
историје који су били значајни за историју српског народа.41 Део те историје при-
пада српским јунацима који су погинули за слободу српског народа, а прави при-
мери су Косовски бој и Први српски устанак, у којима су пресудне улоге имали 
Карађорђе и Милош Обилић. Њихову слику у уџбеницима историје у XIX веку 
аутори формирају под утицајем античких аутора: Плутарха, Херодота, Паусаније 
и других, па можемо уочити велике сличности између Милтијада и Карађорђа, 
али и Леониде и Милоша Обилића. У основи свих прича је борба за слободу соп-
ственог народа, али и страдање јунака да би се слобода остварила. 
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ANCIENT AND SERBIAN HEROES IN SERBIAN HISTORY TEXTBOOKS 
IN THE 19th CENTURY

Abstract: History textbooks in the Serbian language used in Serbian schools during the 
19th century had a specific form, appearance and purpose. The form and appearance of the 
textbook was different from today's textbooks, but we could see from the title, content or 
introduction of the textbook that it was used in the teaching process. Their content was also 
different from modern textbooks and the teaching units were adapted to the political situa-
tion in which the Serbian people found themselves then. Ancient and Serbian heroes had an 
important place in the teaching units of these textbooks, and in this paper we have presented 
several examples that show similarities and differences between them, as well as their role in 
the education  of Serbian youth during the 19th century. 

Key words: Hero, Karađorđe, Miloš Obilić, Leonidas, Miltiades, Ancient Greece, Textbooks 
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Мемоарска проза Б. Јажџевског на мапи кашупске књижевности

Сажетак: Предмет рада Сећања кашупског „гбура” Болеслава Јажџевског је мемо-
арска епска проза и документ који сведочи о времену, тј. наративна мемоарска 
форма која се бави ауторовим сећањима. Та сећања се састоје од три тома која 
се односе на различите периоде историјске реалности. Први том обухвата период 
1921–1943, други – период када је аутор примљен у редове Вермахта, док се трећи 
том односи на послератну реалност у Померанији и Кашубији, по завршетку Другог 
светског рата и успостављању новог система у послератној Пољској. Овај рад се 
већином заснива на првом тому Сећања кашупског гбура и наративним стратеги-
јама коришћеним током бележења историјских, друштвених, културних и верских 
дешавања. Б. Јажџевски пре свега се ослања на категорију сећања, захваљујући којој 
његова прича о свету носи значајну тежину аутентичности. У првом делу мог ис-
траживања, смештам аутобиографски рад Јажџевског на мапу кашубијске култу-
ре, уз посебан осврт на писце као што су Александeр Мајаковски, Јан Карновски 
или Ана Лајминг. У другом делу, међутим, рад је усредсређен на категорију сећања и 
с њом повезане стратегије нарације, што значи да се ова проза ваља читати као 
траг о једном времену и као историјски документ.  Рад је дубоко укорењен у реал-
ности живота Кашубије и Помераније у периоду између два светска рата и првим 
годинама немачке окупације у Другом светском рату,  као и послератној реалности. 

Кључне речи: кашупска књижевност, мемоарска проза, Кашупска земља, историја 
и сећања, кашупски језик, поетика реализма

Троделни мемоари Болеслава Јажџевског [Bolesław Jażdżewski] обухватају 
неколико историјских етапа, тј. у првом делу период 1921–1943, у другом 
делу – период од тренутка када аутор ступа у редове Вермахта до 1945. 

године, док је у последњем (трећем) делу представљен период поратне стварно-
сти Поморја и Кашупске земље, а посебно у контексту историјских и друштвених 
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промена, као и политичких прилика у тадашњој Пољској.1 Као резултат, дана-
шњи читалац добија изузетан, једини такве врсте, докуменат из предратних го-
дина, година рата и послератног периода, који је опширно тротомно мемоарско 
делo. Kако то примећује Јузеф Божишковски [J. Borzyszkowski], на скоро две хи-
љаде страна рукописа: 

„Jажџевски је створио вредно сведочанство живота људи те земље, делимично 
њиховог менталитета, који обухвата, у детаљима, половину ХХ столећа. […]

Јажџевски, наиме, даје неисцрпну ризницу локалне историјске традиције, до-
маће културе тог региона, познавалац је материје и духа тог дела Кашупске земље. 
Може се о њему рећи да сâм представља путујућу хронику тог региона и уједно је 
вешт хроничар.”2

Анализа и интерпретација мемоарске прозе Болеслава Јажџевског захтева 
њену локализацију у контексту кашупске мемоарске прозе, као и у оквиру пољске 
писане речи која обухвата, пре свега, кашупска подручја. И тако се Сећања ка-
шупског ’гбура’ убрајају у традицију књижевне мемоаристике. Реч је о опширном 
документу времена, а који се заснива на аутентичним елементима. Аутор је у ме-
моарима главни наратор, а истовремено у улогу једног од главних јунака ставља 
лик кашупског сељака, који на кашупско-великопољском језику кореспондира с 
власником великог и самосталног сеоског добра. Већ сам начин на који води свог 
јунака и поставља га у центар догађаја, као посматрача и наратора уједно, узро-
кује да читалац добија веродостојну слику представљене стварности Кашупске 
земље. Извештај приповедача излази изван граница најближе околине, тј. засеока 
Липушка Хута, у којој се 1921. године родио аутор циклуса, дотиче се целе јужне 
Кашупске земље, села Липуша и његове околине и обухвата читаву Пољску, а не-
ретко и пространства Европе. Тај нараторски захват, када аутор користи сећања и 
разговоре других јунака, који путују на различите начине и из различитих потре-
ба (нпр. духовно ходочашће наставника у папску престоницу – Ватикан, лутања 
и ратна емиграција, учешће јунака мемоара у ратним дејствима, не само за време 
Другог светског рата већ, захваљујући сећањима ауторовог оца, и у току Првог 
светског рата), доводи читаоца до богатог и свежег историјског документа. Нара-
цијске стратегије у мемоарској прози Болеслава Јажџевског дотичу се и језика, а 
прецизније – више језика. Аутор је сваки део мемоара писао различитим језиком: 
први део настао је на пољском, у другом води дијалог на пољском и француском, а 
трећи део, који говори о судбини писца и његове породице, написан је на кашуп-
ском. Како то подвлачи Јузеф Божишковски у Уводу првог дела:

1 Сродан чланак је, у веома разрађеном облику, с продубљеним аналитичко-интерпретационим де-
лом, послат у штампу под насловом: Наративни облици сећања у кашупским мемоарима Болеслава 
Јажџевског, у часопис Slavia. Časopis pro slovanskou filologii, Praha, 2022.
2 Jorzyszkowski, Ј. (1992) Wstęp. W: Wspomnienia kaszubskiego ’bura’, Część: 1921−1943 [Увод. У: Сећања 
кашупског ’гбура’ Део: 1921−1943], Gdańsk p. 8.
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„Дело Болеслава Јажџевског представља непоновљиву вредност, пре свега 
као документ живог језика и самосвојног правописа, који у потпуности пре-
носе колорит јужног локалног кашупског говора наше поморјанске домови-
не. Сећања и други ’записи’ липушког аутора на оригиналном језику, права 
су стихија и кривудајућа река, чије ушће – на нашу велику срећу – још увек 
није познато. […] Читалац би требало да има на уму услове и специфич-
ности времена у којима су мемоари Б. Јажџевског настајали, као и значај 
промена до којих је у Пољској дошло 1989. године.”3

Историјски контекст у мемоарској прози Јажџевског игра важну улогу, јер упу-
ћује на сложену стварност, препуну напетости и војних сукоба. Она се уклапа у 
оквир жанра, који је карактеристичан у кашупској књижевности, иако недовољ-
но познат савременом читаоцу. Две категорије се истичу у кашупској књижевно-
сти: историја и сећање, посебно у оквиру прозног, али и поетског и драматуршког 
стваралаштва. Историја и сећање играју главну улогу, посебно у односу на две де-
каде међуратног раздобља и у књижевности послератног доба. То је време када 
се формира кашупски идентитет и њихова тежња да буду територијално укљу-
чени у пољску државу. Да би се та теза уопштила, треба подвући чињеницу да је, 
у принципу, кашупска историја детерминисана тежњом Кашуба да „продру” до 
сопственог идентитета и субјективитета. Такво деловање дотиче сваку етничку 
групу која представља мањину, па и Кашубе. Кроз медијум књижевности одра-
жавају се идентитетски проблеми Кашуба и због тога су, у кашупском стварала-
штву, у првом плану историјска тематика и категорија сећања, које се манифестују 
кроз бројне књижевне форме, повезане са широко схваћеним питањима очувања 
и опстанка сопственог идентитета и субјективности (podmiotowości). Драматична 
борба Кашуба у борби за сопствену књижевност, видљива је у индивидуалном у 
групном контексту. Ту треба споменути период пруске, немачко-нацистичке оку-
пације, као и доба стаљинистичког режима. Историјска и национална питања ка-
шупски писци стављају не само у контекст конкретног дела историје Кашупске Зе-
мље и Поморја, већ су се трудили да историјске процесе поставе и у знатно шири 
контекст културе, историје, као и политике. 

Драматична ситуација Кашуба продубљује се избијањем Првог светског рата.4 
Кашуби су укључивани у редове неколико армија тадашњих окупатора и често 
су на фронтовима морали да се боре једни против других. Приморавани су да 
ступе у пруску армију. Та држава их је десетинама година угњетавала, а били су 

3 Исто, стр. 10−12.
4 Тој проблематици посветила сам чланке: Auik-Kalinowska, А. Pamięć Kaszubów o czasach I wojny 
światowej [Сећања Кашуба на време Првог светског рата], in: Regionalizm literacki – historia i pamięć, 
eds. Zhojnowski, Z. and Rybicka, Е. (2017), Uraków: Universitas, pp. 643−655; 

Auik-Kalinowska, A. Cachoubes dans la Grande Guerre [Кашуби и Велики рат], in: Soldats d’ entre-deux. 
Identités nationales et loyautés d’après les témoignages produits dans les Empires centraux pendant la Première 
Guerre mondiale, eds. Ségolène, P., Raphaël, G. e Jrandhomme, Jean-Noël (2019), Strasbourg, pp. 279−288.
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присиљени да се боре баш у пруским униформама. Може се говорити и о мемо-
арском стваралаштву sensu stricto и интимној лирици, нпр. песма „Miles sclavus” 
кашупског писца и идеолога Јана Карновског – [Jan Karnowski]. Код таквих књи-
жевних врста и жанрова, војнички доживљаји представљају записе трауматич-
них искустава лирског субјекта, као и сећања која се појављују у књижевности 
захваљујући ретроспекцији. Ратни доживљаји у оквиру књижевности указују на 
сложене идентитетске и егзистенцијалне проблеме Кашуба који не нестају после 
рата. Стваралаштво настало на основу ратних доживљаја и искустава може се де-
финисати као „документарна књижевност”. У уводној реченици у први део Сећа-
ња кашупског ’гбура’ читамо:

„Година 1921. се мало разликовала од претходних. У тада ослобођеној, мла-
дој и новој Пољској, владала је беда, земља је била исцрпљена Првим свет-
ским ратом и унутрашњим борбама. Разликовала се, ипак, тиме што је про-
леће поранило и било предивно, што је наговештавало богат род. Тако су ми 
често причали моји родитељи, Јан и Фелицја Јажџевски. Њима је та година 
живо остала у сећању јер је мама требало да, око сетве, роди четврто дете, 
тако да је за родитеље то била срећна година.”5

У цитату из поглавља „На свет” историјска перспектива се преплиће с личном 
перспективом. Аутобиографско сведочење је најчешће преношено на литерарни 
план личних доживљаја, разматрано је не само из појединачне перспективе већ и 
у контексту друштвено-политичких промена у Европи у првој половини ХХ века. 
У кашупској књижевности постоје мемоари аутора који су и сами учествовали у 
борбама на фронтовима Првог светског рата и својим херојским односом предста-
вљали су узор јунака војника. Премда, ситуација је у том делу кашупске културе 
и историје кашупског народа веома сложена, јер су Кашуби на силу били укључи-
вани у редове армије окупатора (о чему сведочи ситуација у пруској окупационој 
зони). Неки од Кашуба су, да би избегли присилну регрутацију у редове пруске 
армије, напуштали Поморје и одлазили у Америку, да тамо започну нови живот. 
Такво сведочанство представља књижевно дело Аугустина Нецела [Augustyn Ne-
cel, Z deszczu pod rynnę]. Најпознатији књижевни запис из периода Првог светског 
рата представљају Мемоари из европског рата 1914. године [Pamiętnik z wojny eu-
ropejskiej roku 1914]6 Aлександера Мајковског [Аleksandеr Majkowskie], који пише: 

„Ове мемомаре пишем да послуже после рата који је, обухватајући све вели-
ке земље европског континента, готов да промени не само њено лице већ и 
лице целог света.”7

5 Јażdżewski, B. (1992) Wspomnienia kaszubskiego gbura, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk, p. 15.
6 Aajkowski, А. Pamiętnik z wojny europejskiej roku 1914, из рукописа приредио, увод и коментаре на-
писао Tinkner, Т. (2000) Wejherowo–Pelplin, p. 2
7 Исто, стр. 59.
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То је „најопширнији биографски документ у његовој заоставштини и ствара-
лаштву”8, као и коресподенција писца са сестром Франћишком Мајковском [Fran-
ciszka Majkowska] – односи се на период Првог светског рата. Писац је учествовао 
у војним операцијама као лекар на фронту, у румунској кампањи. У групи писаца 
који обрађују тај период треба поменути Јана Карновског и његово дело Мој ка-
шупски пут [Moja droga kaszubska]9, као и кореспонденцију Јузефа Ивицког [Józef 
Iwicki] или сећања војника из Првог светског рата – Винцента Мазуркевича [Win-
centy Mazurkiewicz].

Кашупска књижевност се, уз сву своју тематску диференцираност, у суштини 
снажно заснива на историјским темељима и то на историји Кашуба, као и Помор-
ја. Историјска ситуација је у важна, јер Кашуби егзистирају између два народа и 
њихових култура, тј. између Пољака и Немаца. А уколико се осврнемо на период 
Првог светског рата, који нас интересује, као и културну ситуацију која га прати, 
онда постаје важан статус Кашуба који функционишу под пруском влашћу, затим 
немачком администрацијом и Бизмарковом влашћу. У то време они подлежу кул-
турном и друштвеном притиску немачког становништва (време Културкамфа).10 
Кашупска књижевност која тематизује период Културкамфа, као и касније при-
лике, повезане с Првим светским ратом11, представља често драму обичних људи, 
оних који су остали на својој земљи и раде на својим добрима, а због избијања рата 
приморани су да ступе у армије које се боре на различитим фронтовима. Жене 
којима гину мужеви, браћа и синови, остају често беспомоћне у новој животној 
ситуацији, осуђене на рад који превазилази њихову снагу, на преузимање мушких 
обавеза, издржавање породице и одржавање газдинства. Ана Лајминг, најпозна-
тија ауторка из Кашупске земље, у биографској прози Детињство12, као и у збир-
кама приповедака Мрак и зора13 и Детелина са четири листа14, представља дра-
матичну ситуацију поморјанских породица, а међу њима кашупских и немачких, 
које су настањене на јужним подручјима Кашупске земље, у периоду 1914–1918, 

8 Jorzyszkowski, Ј. (2002) Aleksander Majkowski (1876–1938). Biografia historyczna [Александер Мајковски 
(1876−1938). Историјска биографија], Gdańsk–Wejherowo: Instytut Kaszubski, Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, p. 412.
9 Jarnowski, Ј. Moja droga kaszubska, из рукописа приредио, увод и фусноте написао Jorzyszkowski, Ј. 
(1981), Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk. 
10 Кашупско-немачким, као и пољско-немачким односима у време Културкамфа, представљеном 
у кашупској књижевности на примеру стваралаштва Ане Лајминг [Аnna Łajming] посветила сам 
интерпретативну скицу: Kuik-Kalinowska, А. Zachodnie kresy. Kaszubski świat w prozie Anny Łajming 
[Западне периферије. Кашупски свет у прози Ане Лајминг] W: Życie dawnych Pomorzan, Materiały II 
Konferencji Naukowej, ed. Łysiak, W. (2003), Bytów-Słupsk: Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, 
Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, pp. 215–225.
11 Mdamkiewicz, М. Azutowicz, А. (2014) Miłość Bismarcka [Бизмаркова љубав] „Nasza Historia” No. 5, 
pp. 7–8.
12 Aajming, А. (1978) Dzieciństwo. Wspomnienia [Детињство. Сећања] Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.
13 Aajming, А. (1984) Mrok i świt, Słupsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział w Słupsku.
14 Aajming, А. (1985) Czterolistna koniczyna, Gdańsk, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. 
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када су мушкарци насилно били регрутовани у пруску војску, а жене остајале уса-
мљене са својим породицама.

Постоји више оваквих писаних сећања о периоду Првог светског рата. Иако, 
из докуметарног угла представљају вредан фактографски материјал, нема много 
књижевноисторијских радова посвећених том делу кашупске књижевности. Сле-
дећи мемоарски текстови у низу су, с једне стране, записи свештеника Владисла-
ва Ленге [Władysław Łęga] и Бернарда Потрикуса [Bernard Potrykus] и кашупских 
ауторки Ањеле Борне [Aniela Borna] и Катажине Шласке [Katarzyna Ślaska], као и 
досад необјављени мемоари Романа Комјерског [Roman Komierski], који су сви 
настали после завршетка ратних дејстава у Европи. С друге стране, сећања све-
штеника Јузефа Дембјењског [Józef Dembieński], сликара Марјана Мокве [Marian 
Mokwa], сећања партизана Поморјанског Грифона [Gryf Pomorski] из пера Емила 
Цисевског [Emil Cysewski], Болеслава Борка [Bolesłаw Bork] – Стазе, беспућа и пу-
теви, Заробљеници Стефана Фикуса [Stefan Fikus], ратно-логорашки записи лека-
ра Едмунда Војновског [Edmund Wojnowski], као и Земљопоседник без комплекса 
Јана Шикорског [Jan Sikorski)15, настали су после Другог светског рата. Горепоме-
нути мемоари и записи сведоче да је сећање Кашуба и Поморјана, као и њихово 
учешће у важним европским и светским историјским догађајима, овековечено у 
аутобиографском стваралаштву. То представља неизбрисив траг и сведочанство о 
историјском тренутку.

ДОКУМЕНТ ВРЕМЕНА И ЗАПИС ИСТОРИЈЕ

Категорија сећања (нпр. сећање на време Првог светског рата, о коме пише 
аутор, пренети су у облику очеве приче из времена ауторовог детињства) јесу 
најзначајнији облик документовања историјске стварности у књижевном делу. 
Мемоарска проза Болеслава Јажџевског представља књижевност без фикцијских 
елемената, која уједно представља документ времена. У првом делу Сећања ка-
шупског ’гбура’, која се у овом раду анализирају, треба подвући чињеницу која 
се односи и на друга два дела – да већ поменуте категорије сећања представљају 
основни елеменат на коме се заснивају наративне стратегије дела: 

„Ујка Леон је волео много да прича, а када би он и отац започели приче о 
ратним доживљајима, томе није било краја и дуго смо их у ноћ слушали […]
Долазио би и најстарији очев брат, Франек из Калиска, углавном сам, с об-
зиром на то да је био самац […]. Ујак, висок, снажан и причљив, као и ујка 
Леон. Водили су интересантне разговоре о привреди, породици, о дедама и 
бабама, а када би прешли на тему доживљаја из Првог светског рата, није 

15 Jorzyszkowski, Ј. Cbracht-Prondzyński, C. Doświadczenie wojny w świetle wspomnień Pomorzan 
[Доживљај рата у контексту сећања Поморјана]. W: Społeczeństwo polskie na ziemiach pod panowa-
niem pruskim w okresie I wojny światowej (1914−1918), ed. Mojciechowski, M. (1996) Toruń: UMK, p. 75.
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било краја – повремено би те приче потрајале до дубоко у ноћ. Слушао сам 
их са великим интересовањем.”16

Важно питање у оквиру наративне технике мемоарске прозе Болеслава Јажџев-
ског је био фактографски материјал који добија читалац захваљујући делу Сећања 
кашупског ’гбура’. Реч је о прози која нуди богату ризницу знања о приликама у 
Кашупској земљи између два рата. С једне стране, читалац, на известан начин, 
кроз процес нарације, постаје посматрач живота кашупског друштва и не само то: 
аутор Сећања кашупског ’гбура’ износи пред читаоца богату панораму свакоднев-
ног живота у Кашупској земљи, приказује живот породице, мајчине и очеве по-
слове и утицај оца и мајке на аутора, као и преношење система вредности (посеб-
но религиозних) своме потомству. Те информације о животу Кашуба и Кашупске 
земље посебно су вредне, јер се у ауторској нарацији појављује мноштво детаља 
који омогућавају опстанак кашупске традиције:

„Мајка је месила хлеб у великом кориту, а пошто би га замесила, корито је 
носила до већ загрејане пећи. После разгртања ’грулком’ угља, проверавало 
се да ли је пећ била довољно топла – убацивала би се прегршт брашна или 
мекиња. […] Док су мекиње полако гореле, мајка је рукама формирала векне 
хлеба, стављала их на огромну лопату, посуту мекињама или брашном, да се 
тесто не би прилепило за даску и једну по једну убацивала их је у пећ. По-
времено је било и до двадесет великих векни, од по неколико килограма.”17

Осим тога, аутор у својим сећањима не стилизује, не улепшава и не деформише 
призвани свет Кашуба. Поред свега, обраћа пажњу на детаље, да би верно пренео 
слику. То је жива проза, разрађена у детаљима, а читалац добија књижевни до-
куменат који се односи на време XIX и прве половине ХХ века. Штавише, захва-
љујући сећањима старијих, обухвата и прошлост пре XIX века. Сећања су писана 
динамичним језиком, при чему аутор описује читаво мноштво различитих дога-
ђаја. Посебну пажњу наратор концентрише на посао на газдинству и на обраду 
земље, пише о сеоским обавезама Кашуба, доживљају празника (посебно Божића 
и Ускрса) или славȃ:

„Још данас се сећам времена Великог поста. Вечери су тада биле дуге, отац 
је заједно са нама певао песме о посту; то је било моје омиљено време, јер 
сам волео да слушам оца како пева и чинило ми се да он има најлепши глас 
на целом свету.”18

Јажџевски кроз ретроспективну наративну стратегију, на неки начин, обила-
зи не само Кашупску земљу, већ и свет који лежи изван њених граница и граница 

16 Јażdżewski, B. Wspomnienia kaszubskiego gbura, стр. 14, 27. 
17 Исто, стр. 21.
18 Исто, стр. 23.
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Пољске, премештајући своје описе и у друге европске земље. Реч је о интересантном 
нараторском захвату, који се сусреће и код Ане Лајминг, која такође читаоца води 
на путовање кроз најближу јужну Кашупску земљу, да би га пренела до: Битова, 
Гдањска, Анклама или Берлина [Детињство]. У Сећањима кашупског ’гбура’ године 
детињства и младости наратор слика преко најближе околине дома, као и школе у 
Липушу. Сећајући се учитеља који су се доселили на Поморје с различитих страна 
света, наводи њихове приче и укључује их у нарацију. Захваљујући томе, читалац 
стиче нова сазнања која вишеструко излазe ван граница Кашупске земље.

Болеслав Јажџевски приказује атмосферу рада из педагошког угла у школи, у 
којој предају и наставници који потичу изван Кашупске земље:

„У предпоследњем разреду сам се једноставно заљубио у историју и геогра-
фију, што је била заслуга управника Крупе, који нам је причaо да је волео 
да обилази Пољску, али је био и у иностранству, у Италији. Над његовим 
радним столом висио је портрет папе Пија Х.

На часовима је много говорио о својим заграничним путовањима, као и по 
Пољској, о Варшави, Кракову, Вавелу, које је често посећивао. Био је чак и у Бел-
ведеру, разговарао лично с маршалом Пилсудским, са делегацијом наставника је 
био код председника Мошћицког […]

Наставница Галанувна је пореклом била из околине Лавова; она је такође умела 
много да говори о свој родном крају. Причала је да је тамо земља била врло плодна, 
али култура много заосталија. Најтеже послове су, у њеној младости, радиле само 
жене, чак су срповима косиле жито, чега код нас, у Кашупској земљи, није било.

Други наставници су водили порекло са Поморја: Шопињска из градића Ко-
шћежине, Надолна из Глодова код Кошћежине, Бучекувна и Кешковски негде из 
средишње Пољске.”19

Сећања кашупског ’гбура’ говоре о међуратном периоду, а обухватају и време 
Другог светског рата. Усмеравајући мемоарско време на 1943. годину, када су на-
ратор јунак, као и други Кашуби, позивани да се укључе у рат, он пише:

„Дошао је несрећни дан, 15. јануар 1943. године. У поподневним сатима до-
шао је поштар са питањем ’Boleslaus ist zu Hause?’, на шта је мајка одговорила 
да јесте. […] На столу је лежао позив. […] Отац га је узео у руку и гласно 
читао: ’22. јануара треба да се појавиш у Старогарду и одатле одеш чак до 
Вестфалије.’ Пошто га је прочитао, отац је треснуо новине о земљу и про-
клео Немце, што су нас најпре убијали, а сада смо им били потребни.”20

Композициони оквир су за читав први том сећања кашупског сељака – исто-
ријски догађаји, а прецизније говорећи, оба светска рата: први – период после 

19 Исто, стр. 33–34.
20 Исто, стр. 169.
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завршетка Првог светског рата, други – за време трајања Другог светског рата. Вре-
ме између 1921. и 1943. године представља динамичан и буран период у европској 
и светској историји. И мада прозни мемоари Б. Јажџевског илуструју, на детаљан 
начин, живот у Кашупској земљи, у његовом свакодневном и празничном обли-
ку, перспектива тог погледа шири се, обогаћена историјским контекстом тадашње 
Европе. Сећања кашупског ’гбура’ Б. Јажџевског се у томе разликују од мемоара 
Александера Мајковског или мемоарске прозе Ане Лајминг, јер њихово ствара-
лаштво садржи елементе аутентичности који су књижевно обликовани. Одлика 
књижевног артизма у стваралаштву Б. Јажџевског је знатно мање. Реч је, пре свега, 
о прози која се заснива на аутентичности и сложеним књижевним трансформа-
цијама. То је фактографски запис живота заједнице која егзистира у Кашупској 
земљи и неретко, у представљању свакодневног живота, излази изван подручја 
Поморја. Аутор, полазећи од конкретног места, Липуша – ствара панорамску сли-
ку Кашупске земље, а историју свог народа смешта у перспективу историјских, 
политичких, економских, религијских, друштвених, едукативних или културних 
догађаја, у знатно ширем контексту:

„У Кошћежини је на перону било много младића, певали су на пољском. […] 
Сели смо са пољском песмом на уснама, успут је улазило све више младића. […] 
Затим група војника, сваки од њих је у руци имао листу и нешто говорио, али ми 
нисмо разумели, па смо само слегали раменима. Питали су да ли неко разуме не-
мачки; иступио је млади Пољак из Тчева, са чудним презименом Маркс, и превео 
нам да ће са листе читати наша презимена.”21

Тај наративни захват је важан, јер читалац добија богат и разнородан факто-
графски материјал, што је значајно и због тога што ту прозу прати заинтересова-
ност њених јунака за приповедање, читалац малтене саучествује у представљеном 
свету, упознаје његове јунаке, догађаје који се смењују, као и механизме који по-
казују узроке управо таквих, а не другачијих догађаја. И мада главни план фабуле 
носе људи који се налазе у конкретној ситуацији, такође на конкретном физи-
чком и географском месту на Кашупској земљи, посредством ретроспективних и 
ретардацијских увођења управног говора, уводи се и деловање на ширем плану, 
док историјској димензији доприноси и чињеница што сећања Јажџевског излазе 
изван конкретног места и шире се на спољна подручја. Оно што вреди подвући 
јесте укрштање две перспективе: индивидуалне, локалне, са општељудском, исто-
ријском и друштвеном. На такав начин, Кашупска Земља представљена је као део 
европске културе, а кашупско учешће на фронтовима Првог и Другог светског 
рата доводи до тога да историја кашупског народа представља уједно и део исто-
рије појединих европских друштава.

[с пољског превео Душан-Владислав Пажђерски] 

21 Исто, стр. 179.
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MEMORIES OF A KASZUBI GOBLIN BY BOLESŁAW JAŻDŻEWSKI – AN EPIC 
FORM OF MEMORY AND A DOCUMENT OF THE TIMES

Memoirs by B. Jażdżewski on the Map of Kaszubi Literature

Abstract: The subject of this article are ”Memoirs of a Kashubian Goblin by Bolesław 
Jażdżewski as an epic form of memory and a document of the times.” The narrative forms 
of memory concern the author’s memoirs, comprising of three parts that go back to different 
periods of historical reality. The first part covers the years 1921–1943, the second – the period 
from the author’s inclusion in the ranks of the Wehrmacht, while the third – refers to the post-
war reality of Pomerania and Kashubia after the end of World War II and the construction 
of a new system in post-war Poland. The presented article is mainly based on the first part 
of the Memoirs of a Kashubian Goblin and the narrative strategies introduced in the course 
of reporting about the historical, social, cultural or religious events. B. Jażdżewski primarily 
relies on the category of memory, thanks to which the told world carries a heavy load of au-
thenticity. In the first part of my research statement, I situate the autobiographical work of 
Jażdżewski on the map of Kashubian literature, with particular reference to such writers as 
Aleksander Majkowski, Jan Karnowski or Anna Łajming. In part two, on the other hand, I 
focus on the category of memory and related narrative strategies, which mean that this prose 
should be read as a document of the times and a record of history. This work is strongly rooted 
in the reality of existence in Kashubia and Pomerania in the interwar period and the first 
years of German occupation during World War II, as well as the post-war reality.

Key words: Kashubian literature, prose of memories, Kashubian land, history and memory, 
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ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА 
„ГОЛУБЊАЧА”: ПОЛИТИЧКИ КОНТЕКСТ 

ЗАБРАНЕ И УНУТАРПАРТИЈСКИ 
СПОРОВИ 1982/1983.1

Сажетак: У чланку су анализирани политичка позадина одлуке о скидању предста-
ве Голубњача с репертоара Српског народног позоришта у Новом Саду 1982, реагова-
ња у јавности на ту одлуку и различити ставови покрајинских власти Војводине и 
републичких власти Србије тим поводом. Представа је забрањена одлуком Градског 
комитета Савеза комуниста Новог Сада под оптужбом за српски национализам, 
али је њено извођење настављено у Београду, уз благонаклон став републичких по-
литичара и подршку великог дела српске и југословенске јавности. Циљ рада је да 
допринесе истраживању односа комунистичких власти према појавама у јавном 
животу које су означаване за идеолошки и политички непожељне у Југославији после 
смрти Јосипа Броза. Истраживање је највећим делом засновано на до сада некори-
шћеним архивским изворима.

Кључне речи: позоришна представа Голубњача, Србија, Војводина, политика, кул-
тура

Судари политике и културних дела, оцењених од стране власти за политички 
неподобне, нису били неуобичајена појава у социјалистичкој Југославији. У 
случајевима у којима се власт одлучивала за репресивне мере исход је био 

забрана књига, њихово уништавање, скидање позоришних представа с репертоа-
ра, забрана приказивања филмова и слично.2

1 Рад је настао као резултат рада у Институту за новију историју Србије који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а на основу Уговора о реализацији и финан-
сирању научноистраживачког рада НИО у 2021. години бр. 451-03-9/2021-14/200016 од 5. 2. 2021.
2 Исић, М. (2017) Милош Московљевић (1884–1968), живот и дело, Београд: Службени гласник; 
Vučetić, R. (2016) Monopol na istinu. Partija, kultura i cenzura u Srbiji šezdesetih i sedamdesetih godina 
XX veka, Beograd: Clio; Вучетић, Р. (2016) Речник с проблематичним речима: случај забране Мо-
сковљевићевог речника, Годишњак за друштвену историју бр. 1, Београд: Удружење за друштве-
ну историју, стр. 65–82; Лопушина, М. (2015) Црна књига: цензура у Србији 1945–2015, Нови Сад: 
Прометеј; Miloradović, G. (2012) Lepota pod nadzorom. Sovjetski kulturni uticaji u Jugoslaviji 1945–1955, 
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После смрти Јосипа Броза, јавна сцена у Србији била је живља и слободнија 
у односу на друге делове Југославије. Било је неколико примера оштрог судара 
власти и дела из сфере културе или науке, попут забране збирке песама Вунена 
времена Гојка Ђога и кажњавања аутора3, али је однос власти Србије према опози-
ционим појавама био либералнији у поређењу с другим републикама, а поједине 
репресивне мере бар делимично су биле производ притиска савезног врха на ру-
ководство Србије за предузимање репресивних мера према противницима.

У тренутку када је представа „Голубњача” доспела у жижу југословенске јавно-
сти, крајем 1982. и почетком 1983, политички живот Србије је био, између оста-
лог, обележен оштрим сукобима републичког руководства с једне, и покрајинских 
руководстава, с друге стране.4 Србија је настојала да промени неодржив положај 
који је имала према Уставу из 1974, да поврати републичко јединство и заустави 
дезинтеграционе процесе, док је покрајинско руководство Војводине, тражећи са-
везнике изван Србије, пре свега у БиХ и Хрватској, настојало да спречи промене 
у Србији и задржи стечене позиције. У таквим условима је у Новом Саду, полити-
чком акцијом покрајинских власти, забрањена „Голубњача”.

ПРЕДСТАВА „ГОЛУБЊАЧА” И ЊЕНА ПОЛИТИЧКА ЗАБРАНА

Представа „Голубњача” у режији Дејана Мијача је настала на основу истоимене 
књиге Јована Радуловића. Радња се одвија у Далматинској Загори (Далматинско 
Косово), у сиромашном селу. Наслов је добила по јами у којој су покопани житељи 
тог села, жене и деца, жртве усташког злочина. Описане су трауме српске заједни-
це у Хрватској због масакра усташа над Србима. Редитељ Дејан Мијач је сумирао 
радњу овако: „Реч је о шездесетим годинама прошлог века и малом, сиромашном 

Beograd: ISI; Miloradović, G. (2004) Lica u tami: društveni profil filmskih cenzora u Jugoslaviji 1945–1955. 
godine, Godišnjak za društvenu istoriju br. 2–3, Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, str. 101–122; 
Vučetić, R. Između avangarde i cenzure. Tito i umetnost šezdesetih, u: Tito – viđenja i tumačenja, uredila 
Manojlović Pintar, O. (2016) Beograd: INIS; Nikodijević, M. (1995) Zabranjeni bez zabrane: zona sumraka 
jugoslovenskog filma, Beograd: Jugoslovenska kinoteka; Селинић, С. (2017) Србија и језички сукоб у Југо-
славији 1967, Београд: Институт за новију историју Србије.
3 Архив Југославије (АЈ), фонд 803, Председништво СФРЈ, 1787, 4. јун 1981, Информација о неприја-
тељској делатности Гојка Ђога; АЈ, 803, Председништво СФРЈ, 175, Тачка 10; Стенографске белешке; 
Историјски архив Београда (ИАБ), фонд Драже Марковића, к. 1, „Бела књига”; Архив Србије (АС), 
ђ2, ЦК СКС, к. 435, 1982–1984, Белешке, Строго повељиво. Резиме оцена и ставова; Bela knjiga – 1984. 
Obračun sa „kulturnom kontrarevolucijom” u SFRJ (2010), priredili Nikolić, K., Cvetković, S. i Tripković Đ, 
Beograd: Službeni glasnik, str. 31, 33, 34; Jović, D. (2003) Jugoslavija – država koja je odumrla. Uspon, kriza 
i pad Četvrte Jugoslavije (1974–1990), Zagreb: Prometej, 332, 333; Ристановић, П. (2020) Илузија моћи. 
Српски критички интелектуалци и комунистички режим, Београд: Фондација Александар Невски, 
ИП Принцип, 147, 151.
4 Bjelica, S. (2016) Views of Vojvodinian Leadership on Re-opening the Issue of the Relationship Between 
SR Serbia and SAP Vojvodina in 1981, Istraživanja, br. 27, Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 258–273; Бјели-
ца, С. Војвођанска аутономија – кризно жариште социјалистичке Југославије, Култура полиса, Нови 
Сад: Култура – полис, Београд. Институт за европске студије, посебно издање, стр. 273–280.
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селу у којем се око једног извора окупљају и разговарају мештани. Ту Други свет-
ски рат још није прошао, а оно што је Савез комуниста пропагирао као решено, 
заправо то није било, што се видело и у односима између српских и хрватских 
насеља”. Комунисти су приказани кроз лик учитеља чијем се понављању парола о 
братству и јединству супротстављају „увреде и претње српских и хрватских уче-
ника који су само опонашали поступке одраслих”.5

Пре него што је „Голубњача” доспела на сцену Српског народног позоришта 
у Новом Саду, спречено је њено појављивање у Позоришту „Бошко Буха” у Бео-
граду. Програмски савет овог позоришта је 21. децембра 1981. преиначио одлуку 
Уметничког колегијума који је уврстио „Голубњачу” у репертоар позоришта. Чла-
нови колегијума на челу с Добрилом Матић нису успели да одбране представу од 
оптужби, у којима је предњачила Весна Веснишник Бабић, да је представа наци-
оналистички обојена. Противници представе су желели да избегну „идеолошки 
неспоразум”, сматрајући да није прихватљиво „у оваквом једном политичком мо-
менту” извести представу „са темом братоубилачког рата”.6

Премијерна представа је одржана 10. октобра 1982. у Српском народном позо-
ришту у Новом Саду. За два месеца играња (десет представа) реаговања публике 
и критике ничим нису наговештавала политички обрачун са овим делом, тим пре 
што је 1981. књигу, по којој је настала представа, наградила Градска конференци-
ја Савеза социјалистичке омладине Загреба Наградом „Седам секретара СКОЈ-а”. 
У петнаестак критичких приказа у штампи, на радију и телевизији (Дневник, ТВ 
Нови Сад, Политика, НИН, Вјесник, Данас итд.) даване су само повољне критике, 
уметничко остварење је вредновано највишом оценом, а политичке конотације 
нису уочаване. Јован Ћирилов је у Политици писао да у југословенском позори-
шту више нема табуа. Без негативних реакција је прошло и приказивање у Сту-
дентском културном центру у Београду. После тога су се о представи похвално 
изразила Слободна Далмација и мариборска Вечер.7

Представу је гледало и више српских политичара (Јован Деретић, Радивој Цве-
тићанин, Шпиро Галовић и Иван Стамболић) и они су стекли позитивне утиске. 
Сматрали су да представа не само да није националистичка већ је „у битним сво-
јим значењима и антинационалистичка”.8 Драгослав Дража Марковић није крио 

5 Радуловић, Ј. (2008) Случај ’Голубњача’: за и против, Београд: Филип Вишњић; Bela knjiga – 1984, 
str. 39, 40; Dragović Soso, J. (2004) ’Spasioci nacije’: intelektualna opozicija Srbije i oživljavanje nacionalizma, 
Beograd: Fabrika knjiga, str. 152, 153; „Дејан Мијач: „Голубњача” открила колико је Србија мала”, 
https://jadovno.com/dejan-mijac-golubnjaca-otkrila-koliko-je-srbija-mala/#.YIPWJpAzZPY.
6 АС, ђ2, ЦК СКС, к. 407, Савез комуниста Војводине, Прилог III, Записник...; АС, ђ2, ЦК СКС, к. 435, 
1982–1984, Значајне информације, Информација о неким аспектима идејно-политичке ситуације...; Бе-
лешке, Белешка о разговору код друга Чкребића...; Радуловић, нав. дело, стр. 83–86; Николић, К. (2012) 
Српска књижевност и политика 1945–1991, главни токови, Београд: Завод за уџбенике, стр. 139.
7 Николић, нав. дело, стр. 140; ИАБ, фонд Драже Марковића, к. 1, „Бела књига”.
8 АС, ђ2, ЦК СКС, к. 435, 1982–1984, Значајне информације, Информација о неким аспектима идеј-
но-политичке ситуације...; Белешке, Белешка о разговору код друга Чкребића...
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да му се није свиђала књига Голубњача, али није видео разлога за репресију. Беле-
жио је: „То није литература за мој укус. Али – укуси су разни [...] Забранама се у 
сваком случају не може борити против укуса”. Записао је да је дело „натуралистич-
ки приказ црних страна живота, беде, заосталости, сиромаштва људи у Далматин-
ској Загори... Тај свет приказан је као да је на ступњу развоја између животиње и 
човека [...] То су примитивни људи који знају само да једу кромпир (када га имају), 
туцају камен, да се туцају (јашу управо), мрзе... И то сви: и људи, и жене, и деца... 
Сви се мрзе. Срби и Хрвати”.9

Супротан став имали су покрајински и градски партијски функционери у Но-
вом Саду. Градски комитет Новог Сада је реаговао средином новембра 1982, месец 
дана после премијере, оценом да је представа била атак на међунационалне односе 
и то с позиција великосрпског национализма. Из угла покрајинске власти основна 
порука дела била је да је раздор започет усташким клањем трајао и даље, да је вера 
у братство, јединство и заједништво била лаж и заблуда, а да је једина константа 
била мржња коју нису могли да победе ни проток времена ни учитељи ни првобор-
ци ни комунисти. Закључено је да је у драми коришћена свака прилика за истица-
ње националне самосвети и подгревање мржње Срба и Хрвата инсистирањем на 
континуитету мржње која нема краја и којој не могу да се супротставе ни соци-
јалистичке снаге (борци, учитељи), који су у делу представљени „карикатурално 
режимски и дезавуисано”. Настојања да се односи Срба и Хрвата граде с позиција 
братства и јединства су у представи, према мишљењу покрајинских политичара, 
карикирана „до историјског шарлатанства”. Насупрот њима, црква је осликана као 
„најорганизованија снага” која се издваја својом постојаношћу. Тиме је представа, 
према тој оцени, ширила поруку да братоубилачки рат нема краја, а да су приче 
о братству и јединству „народа и народности” биле пука „парола, лаж и обмана”. 
Актери драме су оптужени за „подгревање и разбуктавање” националне мржње 
и обезвређивање тековина НОБ-а и „достигнућа наше социјалистичке изградње”. 
Уметницима је замерено да су светосавски ручак и опело над Голубњачом имали 
„наглашени свечани тон” и да су били у „функцији националне конфронтације, 
подгревања националне мржње и ревитализације „’српске’ свести”. У представи су 
уочени и „романтично-национални идеали” о Великој Србији, Косову и Видовда-
ну. Партијским цензорима је сметало што је у представи приказан дечак Србин 
који бије дечака Хрвата пред јамом у којој су двадесет година раније усташе бацале 
заклане Србе. Сцена из представе у којој су пред јамом ђаци Срби и Хрвати, под 
заставом с петокраком, вређели једни друге, а потом узвикивали пароле о братству 
и јединству, доживљена је као слика „искарикиране полуимбецилне игре младих са 
очитом алузијом према будућности и садашњости”. На негативан начин је оцењен 
и лик Блиједог Дамјана, првоборца изгубљеног и неприлагођеног времену у коме 
живи. То што он у представи жели да на светосавској прослави седи уз владику „да 
би уз гусле отпевао јадиковку над судбином Срба”, исказујући са свештеницима 

9 ИАБ, фонд Драже Марковића, к. 9, Дневничке белешке 1983. године, стр. 24, 25.
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бригу за очување спомена на Голубњачу, доживљено је као обезвређивање тековина 
НОБ-а, деградирање лика борца, револуционара и комунисте.10

Обрачун с представом је препуштен основној партијској организацији у Срп-
ском народном позоришту и управи позоришта, а с више инстанце је усмераван 
обавезујућим политичким и идеолошким мишљењем. Међутим, обрачун није те-
као глатко. На састанку основне организације СК „Драма” побијена је оцена ГК 
Новог Сада закључком да представа није садржала „негативне идејно-политичке 
ефекте”.11

Овај отпор је ГК Новог Сада окарактерисао као резултат организованог дело-
вања опозиционих снага и решио да одговори „брзо и ефикасно”. Председништво 
ГК Новог Сада је 7. децембра извршило нови притисак на комунисте, али и све за-
послене у Драмском центру у Српском народном позоришту. Комунисти у Основ-
ној организацији СК „Драма” су оптужени за опортунизам и „крајње одсуство 
идејно-политичке свести и деловања” чиме су дозволили да буду злоупотребљени 
за „националиситчку и еснафску одбрану од расправе” и да акција Савеза комуни-
ста буде „запречена” неаргументованим истицањем уметничких, естетских и дру-
гих квалитета представе. Председништво је одлучило да дисциплинује основну 
организацију СК „Драма” тако што је поништило њену одлуку и обавезало кому-
нисте у Српском народном позоришту да „критички сагледају и оцене своја пона-
шања која су онемогућавала идејно-политичку акцију”. Основна организација СК 
„Драма” и Општински комитет Старог града су обавезани да испитају појединач-
ну одговорност сваког члана партије који је „својим неангажовањем у идејно-по-
литичкој акцији СК показао либералистичко и некомунистичко понашање и де-
ловање и тиме разобличио своју недоследност као члана СК у остваривању основ-
них програмских опредељења и задатака СК”. Председништво ГК Новог Сада је 
одлучило да задатак да се коначно обрачуна с представом повери збору радних 
људи Драмског центра, чији би састанак био под контролом чланова партије.12 
Тако је и било. Овај скуп је 13. децембра 1982. обуставио даље извођење „Голубња-
че”, тврдећи да су у њој међунационални односи „неприхватљиво третирани” и да 
постоји могућност „манипулације представом у циљу њене злоупотребе од стране 
непријатеља наше савремене социјалистичке самоуправне стварности”.13

Забрањена у северној покрајини, представа је нашла слободан простор у дру-
гим деловима земље (Београду, Новој Горици и Љубљани). То није било први пут 
да је уметничко дело осуђено у једном делу Југославије, налазило пут до публике у 
другом. Представа „Карамазови”, забрањена у Београду, играна је у Цељу, Сарајеву 
и Загребу.

10 АС, ђ2, ЦК СКС, к. 407, СК Војводине, Информација о појавама и активностима у вези предста-
ве...; Прилог II.
11 АС, ђ2, ЦК СКС, к. 407, СК Војводине, Информација о појавама...
12 АС, ђ2, ЦК СКС, к. 407, СК Војводине, Градски комитет СК, Председништво, број 371/82.
13 АС, ђ2, ЦК СКС, к. 407, СК Војводине, Информација о појавама...; Прилог IV, Саопштење збора 
радника Драмског центра СНП.

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА „ГОЛУБЊАЧА”: ПОЛИТИЧКИ КОНТЕКСТ ЗАБРАНЕ И УНУТАРПАРТИЈСКИ СПОРОВИ 1982/1983.
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ОДЈЕЦИ ЗАБРАНЕ ПРЕДСТАВЕ У ЈАВНОСТИ

Од како јој је политички пресуђено, „Голубњача” је почела да привлачи велику 
пажњу јавности, културних делатника и политичких структура. Одлучујући се да 
почне коначан обрачун с представом, Председништво ГК Новог Сада је одлучило 
и да у јавности отвори „најшири фронт идејно-политичке акције”. То је значило 
вођење кампање оцрњивања представе у штампи и одржавање састанака дру-
штвених и политичких организација под контролом ГК Новог Сада. На њима су 
се оне придружиле хајци и подржавале скидање представе с репертоара као „на-
ционалистичке творевине”.14

С друге стране је стајао велики део културне јавности који је забрану представе 
осуђивао. У штампи је објављен низ текстова у којима је критикована политичка 
акција против представе. Нови Сад је означаван као догматска и бирократска сре-
дина. Међу интелектуалцима уједињеним у осуди политичког чина било је и оних 
који су већ били у опозицији властима, па је њихово оглашавање власт доживља-
вала као коришћење прилике да у јавности поново изнесу своје политичке ставове. 
Међутим, за власт је посебно било неповољно што су међу интелектуалцима који 
су стали у одбрану представе били и они који нису били у опозицији систему и чији 
су ставови били искључиво мотивисани одбраном слободе уметничког чина.15

Широм земље се распламсао спор у јавности око представе и њене забране. По-
дела је била лако уочљива: гласила у Војводини су осуђивала представу, а бранили 
су је новинари и уметници централне Србије, док је у другим деловима земље било 
различитих гледања. На трибини Удружења драмских уметника Србије 23. децем-
бра 1982. једногласно је захтевано враћање представе на сцену. Председник удру-
жења Миодраг Ђорђевић је забрану назвао „закулисном одлуком”.16 Сава Даутовић 
је забрану представе приписао „рестриктивној свести” и „менталитету ван култу-
ре и самовољи која посеже за административним налозима”.17 Одлуку о забрани је 
оштро критиковао Јошко Челан у Недељној Далмацији 2. јануара 1983, сматрајући 
представу „потпуно исправном” и одбацујући оптужбе о српском национализму.18 
Славољуб Ђукић је писао да никада раније људи из света позоришта нису били 
тако солидарни у одбрани једне представе као у случају „Голубњаче”. Политичким 
форумима Новог Сада супротставио је мишљење бројних књижевних критичара 
и гледалаца, истакнутих културних радника и политичара који су се о представи 
изразили похвално.19 Зоран Глушчевић је закључио: „Са наше драмске позорнице 

14 АС, ђ2, ЦК СКС, к. 407, СК Војводине, Градски комитет СК, Председништво, број 371/82; АС, ђ2, 
ЦК СКС, к. 435, 1982–1984, Значајне информације, Информација о неким аспектима идејно-поли-
тичке ситуације...; Белешке, Белешка о разговору код друга Чкребића.
15 АС, ђ2, ЦК СКС, к. 435, 1982–1984, Значајне информације, Информација о неким аспектима идеј-
но-политичке ситуације...; АС, ђ2, ЦК СКС, к. 435, 1982–1984, Белешке, Белешка о разговору...
16 Аноним (24. децембар 1982) Вратити „Голубњачу”, Политика.
17 Даутовић, С. (16. децембар 1982) Откуд опет забране, Политика, стр. 10.
18 Челан, Ј. (6. јануар 1983) Промашени поступак, Политика, стр. 10.
19 Ђукић, С. (11. јануар 1983) Наша савремена „Голубњача”, Политика, стр. 7.
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нисам прочитао племенитије, хуманије и универзалније охрабрење исказано тако 
једноставним и магичним средствима сценско-ритуалне симболике”.20 Дејан Ми-
јач је у више интервјуа тврдио да у представи није било национализма и да је увек 
био велики друштвени ризик када „добра представа открива истину”.21 Представу 
је критиковао Душан Пленча у Недјељној Далмацији, осуђујући је за злонамерно 
манипулисање историјским догађајима. Записао је да је Радуловић борби народа 
Книнске крајине супротставио „видовданску изокренуту митоманију, светосав-
ски култ и међунационалну мржњу”. Замерио му је да није имао довољно слуха 
за злочине четника и да је минимализовао „геноцид Ђујићевих ’орлова’”.22 Писац 
Богдан Чиплић је у Дневнику децембра 1982. оценио да је реч о „шовинистичкој 
диверзији”, која „ни тренутак више” не сме остати на сцени и да је похвала њој 
„ординарна политичка лаж”. Чиплић је писао о „великосрпском шовинизму” и 
„агресивном великосрпском национализму” који је „сав набрекао од егоизма и 
искључивости”.23 Одржане су и две расправе у форми округлог стола. На оној у 
љубљанском Делу ниједан учесник није означио представу као националистичку. 
Критику је, међутим, доживела у расправи у Комисији ЦК СК Хрватске за идејна 
питања и информисање 25. јануара 1983. Осудио ју је и и Јосип Врховец.

Страсти су додатно узавреле када је Телевизија Београд у оквиру серије „Ки-
но-око” организовала 26. јануара 1983. расправу о „Позоришту као огледалу дру-
штва” у којој су Ћирилов и Мијач бранили представу. Реаговања на емисију су 
била бројна, политички мотивисана и прилагођена политичком уху средине у ко-
јој су настала. Политика, Књижевна реч и Четврти јул су разговор оценили као 
занимљив и вођен уз „уважавање различитих друштвених мишљења”, а ТВ Нови 
Сад (емисија „Панорама”), Дневник, Вјесник, Данас, Вечерњи лист, Свијет и са-
рајевске новине су били критични, тврдећи да је у емисији осветљена само једна 
страна приче о „Голубњачи” и да је послужила „за распиривање националистичке 
мржње” и слање поруке о угроженим уметничким слободама. Мира Боглић је у 
Вјеснику написала да се радило о „смишљеној једностраности”, а Сенан Алић у 
сарајевском Свијету да је реч о „једној од најружнијих лица којим се овај (телеви-
зијски) медиј представио милионској публици у нашој земљи у последњих неко-
лико година”. Јосип Врховец је на седници Председништва ГК СК Загреба рекао 
да је емисија „злоупотребљена да би се једнострано изманипулирала јавност”, а 
Јуре Билић у Ријеци 13. фебруара да су они који су критиковали драму оптужени 
у емисији као „ждановци, стаљинисти” и да је то „манипулација са јавношћу”.24

20 Глушчевић, З. (27. 1. 1983) „Голубњача” или искушење кроз жртву и апотеозу, Књижевне новине, 
стр. 32, 33.
21 ИАБ, фонд Драже Марковића, к. 1, „Бела књига”.
22 Plenča, D. (27. 2. 1983) Mitomanija i njene oblande, Nedjeljna Dalmacija, 11; ИАБ, фонд Драже Мар-
ковића, к. 1, „Бела књига”.
23 Радуловић, нав. дело, стр. 129–132.
24 ИАБ, фонд Драже Марковића, к. 1, „Бела књига”.
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Сукоб је настављен када је у Новој Горици на Фестивалу малих сцена 29. јану-
ара 1983. представа проглашена за најбоље остварење. Награда је изазвала осуду 
на северу Србије, па је новосадски Дневник оценио да је награда била „срачуната и 
припремљена”. Сложио се Данас тврдњом да награда није „казалишни чин” и да је 
жири подлегао притиску еуфорије око представе. Међутим, Милорад Вучелић је 
поздравио храброст жирија да буде у „сагласности са овацијама публике” изван-
редном делу. Написао је да ниједно уметничко дело у Југославији није изазвало 
толико осуда и политичких анатема и да су их махом изрекли људи који обављају 
политичке и јавне функције, док су похвале стручне критике једнодушне.25

СПОР ПОКРАЈИНСКОГ И РЕПУБЛИЧКОГ РУКОВОДСТВА 
ОКО ПРЕДСТАВЕ

Подршка представи у јавности је политички још више мобилисала покрајин-
ско и новосадско партијско руководство. Они су сматрали да је забрана искори-
шћена за повампирење „великосрпског национализма” и дезавуисање улоге СК 
и тековина револуције. За ГК Новог Сада и Покрајински комитет СК Војводине 
представа и реаговање на њену забрану су били „платформа за окупљање и исту-
пање националистичких и других опозиционих снага, али не само на позоришној, 
већ на друштвеној сцени”.26

Покрајинско руководство је одлучило да од ЦК СКС захтева састанак два ру-
ководства. Србија се поново налазила под јаким притиском не само из Војводине 
већ и из других делова земље (БиХ и Хрватска) и федерације да забрани предста-
ву, али је то њено руководство одбило, ограничивши своју акцију на сузбијање 
кампање против покрајинског руководства и притисак на културне раднике из 
Србије да не дође до бојкота Стеријиног позорја.27 Разговор је одржан у ЦК СКС 
27. децембра 1982.28

Полазишта покрајинских и републичких политичара била су различита. У 
односу на уобичајено стање, улоге су биле замењене. Апели за јединство овога 
пута су стизали из покрајине, чија је партија тражила подршку централне власти. 

25 ИАБ, фонд Драже Марковића, к. 1, „Бела књига”; Bela knjiga – 1984, 45.
26 Покрајински комитет СК Војводине је забележио да су комунисти који су ревносно спроводили 
политику ГК Новог Сада добијали анонимне телефонске позиве и писма у којима су оптуживани да 
у „издајници српског народа”, да раде за „усташко-хрватску групацију” и да су на „арнаутској лини-
ји”. Покрајинско руководство је представу и оне који су јој давали подршку означило као језгро око 
кога су се окупили „националисти”, „ултралевичари”, „анархолиберали” и „друге Савезу комуниста 
опозиционе снаге”, жалећи се да су „ангажовани ствараоци у култури на линији СК” од својих колега 
називани „режимски”. АС, ђ2, ЦК СКС, к. 407, СК Војводине, Информација о појавама и активно-
стима у вези представе...
27 Чкребић, Д. (2009) Поглед искоса, Београд: Службени гласник, стр. 230.
28 Учествовали су: Марко Ђуричин, Жика Берисављевић, Бошко Крунић, Стеван Шогоров, Радиша 
Гачић, Иван Стамболић, Шпиро Галовић, Момчило Баљак, Јован Деретић, Радивој Цветићанин и 
Васо Милинчевић.
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Чланови Покрајинског комитета су инсистирали на томе да више није била у 
питању само представа већ деловање уједињених опозиционих снага које су се 
окупљале око ње. Тражили су да буде спречено писање штампе против забране 
представе и „ширење таласа оптуживања Новог Сада и политичких структура 
покрајине за догматизам и ждановизам”. Оптуживали су НИН и Политику да су 
под плаштом борбе за слободу стваралаштва вршили „бесомучан притисак” на ГК 
Новог Сада и покрајинске органе тиме што су благонаклоно гледали на протесте и 
петиције драмских уметника против забране представе. Покрајински политичари 
су исказали незадовољство што је штампа у Београду за петнаест дана објавила 
више текстова о „Голубњачи” него о раду ГК СК Новог Сада годинама уназад. Жа-
лили су се да је акција ГК Новог Сада остала не само без подршке штампе већ и 
ГК Београда. Изнели су страх да би могло бити угрожено одржавање Стеријиног 
позорја. Од ЦК СКС су тражили „договор о заједничким ставовима и усклађеном 
реаговању како се у јавности не би стекао утисак [...] о различитим гледиштима 
двају политичких руководстава”. Дакле, покрајинска партија је, притиснута поли-
тичком кризом изазваном забраном представе, тржила од републичке партије све 
оно што је републичка власт безуспешно покушавала да издејствује од покрајин-
ске по питању односа у републици и партији. Одбијајући годинама успоставља-
ње партијског и државног јединства у републици и давање подршке републичким 
органима у решавању кључних питања попут остваривања уставних надлежно-
сти републике и њене целовитости, покрајинска партија се нашла у позицији да 
апелује на јединство и „што пуније садејство”, суочена са нападима јавности због 
политичке забране једне позоришне представе. Представници ЦК СКС и ГК Бео-
града нису делили политичку оцену покрајинске партије о представи нити при-
ступ атмосфери изазваној забраном представе. Заложили су се за „хладнокрвнију 
систематизацију” и „даље промишљено политичко деловање, које подразумева 
смиривање кампање у штампи”. Чланови ЦК СКС и ГК СК Београда су оцењивали 
да представа јесте „тешка, мучна и сурова [...] колико и људи и времена о којима 
говори. Представа говори о злу, а не проповеда зло; она говори о мржњи, али не 
проповеда мржњу”. Иако је републичко руководство такође у више наврата спута-
вало слободу уметничког стваралаштва, не презајући ни од кривичних санкција 
против Гојка Ђога, овога пута су делили лекције покрајинским руководиоцима да 
је требало „пустити да представа живи” и подврћи је „стручним расправама”, осу-
ђујући начин на који је Богдан Чиплић у Дневнику осудио представу и пребацују-
ћи ГК Новог Сада и покрајинској партији да су пропустили да учине „много тога 
разборитог” пре скидања дела с репертоара. Иако је Србија била република у којој 
је Гојко Ђоко затворен због уметничког дела, републички функционери су на овом 
састанку упозорили покрајинске да „забране или притвори или затвори” не наи-
лазе на добар одјек ни у земљи ни у иностранству и да „нас то само отуђује од базе, 
од комуниста и од интелигенције”. Запажање да се такве мере враћају „као буме-
ранг” било је тачно. Забране су проглашене за лошу замену за „друштвену марк-
систичку критику”. Уместо „нервозне и брзоплете” реакције и „рестриктивних и 
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нетолерантних” поступака партијских тела, које пружају опозицији могућност да 
„се убацују у игру као ’заштитници слободе’ стваралаштва”, ЦК СКС је препору-
чивао покрајинским колегама „праву и одговорну друштвену критику”. Посебно 
је инсистирано на томе да у осуди забране представе нису учествовали само опо-
зициони интелектуалци већ и „сами наши људи, комунисти, у позориштима, у 
удружењима, у штампи”. Уверавали су да уметници не могу ћутати о „великим те-
мама историје”, поредећи „Голубњачу” са Ковачићевом „Јамом”, јер су оба дела бу-
дила „непријатне асоцијације”. Републички врх се сагласио да се у штампи обуста-
ви кампања против одлуке о скидању представе с репертоара, да се покрајински 
органи лише етикете догматизма и ждановизма и да се не сме довести у питање 
одржавање Стеријиног позорја. Покрајински политичари су суочени и са ставом 
републичких да Нови Сад и Војводина, без обзира на већу измешаност становни-
штва различитих нација, „не могу уживати право на већу осетљивост од других 
средина, нити на то да се тамо због тога мудрије реагује на све што је сложено, сло-
јевито или сумњиво”. Из републичког центра је стигла и опомена да штампа, али 
и друге институције не смеју да користе случај „Голубњаче” за сужавање културне 
и друге сарадње Београда и Новог Сада, већ да се, напротив, ангажују на ширењу 
сарадње у свим подручјима јавног и културног живота.29

Разговор је потврдио неслагање око представе, али је политички опортунизам 
налагао усаглашавање минимума заједничких ставова. Он је подразумевао дого-
вор да обе власти утичу на средства информисања да обуставе даље писање о пред-
стави, да се спречи протестно исказивање незадовољства због забране „Голубњаче” 
приликом наступа београдских позоришта у Новом Саду и обећање републичке 
власти да ће утицати на културне делатнике да не бојкотују Стеријино позорје.30

На тај начин је представа преживела, а власт је покушавала да што више умањи 
политичку штету насталу новим сукобом политике и уметности и нејединством 
политичких структура Србије и њене северне покрајине. Случај забране и широке 
јавне и политичке дебате око представе „Голубњача” показао је да су ипак интелек-
туални кругови све више пробијали политичке баријере и у условима кризе система 
и слабљења ауторитета власти освајали све већи јавни простор. Забрањених тема 
је било све мање. Режим више није успевао да спречи појављивање књижевних, 
научних или позоришних радова о Голом отоку, предратној историји КПЈ, Другом 
светском рату, националним односима у Југославији и др., у којима су изношени 
другачији ставови од оних који су деценијама били владајући и једино дозвољени.

29 АС, ђ2, ЦК СКС, к. 435, 1982–1984, Значајне информације, Информација о неким аспектима идеј-
но-политичке ситуације...; Белешке, Белешка о разговору код друга Чкребића...
30 АС, ђ2, ЦК СКС, к. 435, 1982–1984, Значајне информације, Информација о неким аспектима...
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THEATRICAL PLAY ”GOLUBNJAČA”: THE POLITICAL CONTEXT OF ITS 
BANNING AND THE 1982/3 CONFLICTS WITHIN THE PARTY

Abstract: This article analyzes the political background behind the political decision to re-
move the play ”Golubnjača” from the Serbian National Theater program in Novi Sad in 
1982. It also highlights the public reactions to that decision, as well as the conflicting stances 
of Vojvodina and Serbian governments about this issue. The Novi Sad Communist Union 
committee banned the play arguing that it was promoting Serbian nationalism. However, the 
play continued showing in Belgrade because of the benevolent attitude towards it among Ser-
bian politicians and the Yugoslav people. Still, the controversies behind the play led to huge 
debates in the Yugoslav public sphere. This case study examines the intellectual influence over 
the repressive government decisions.

Key words: theatrical play Golubnjaca, Serbia, Vojvodina, politics, culture
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ДИГИТАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
БЕОГРАДСКЕ ФИЛХАРМОНИЈЕ У 

ПЕРИОДУ ОБУСТАВЕ КОНЦЕРТНИХ 
АКТИВНОСТИ

Сажетак: У периоду обуставе концертних активности услед пандемије COVID-19, 
Београдска филхармонија је целокупну активност пренела у онлајн-сферу (март−јул 
2020. године) са циљем да задржи своју публику и да интегрисаном комуникацијом, 
користећи све дигиталне канале, створи прилику за интеракцију с новом публиком. 
Истраживање нуди пресек нових пракси на примеру филхармонијских оркестара у 
периоду који је променио дотадашње парадигме музичког извођаштва и слушала-
чког искуства, уз напуштање концепта публике као колективног и материјалног и 
прелазак на дискурзивно сагледавање публике као виртуелног тела. Студија случаја 
има у фокусу анализу стратегије презентације Београдске филхармоније с циљем да 
утврди допринос нових искустава, чије комбиновање с традиционалним начином 
слушања музике у концертној дворани, може резултирати дугорочним развојем пу-
блике, односа с јавношћу и унапређењем презентације музичког извођаштва. 

Кључне речи: Београдска филхармонија, анализа публике, дигитални медији, кому-
никациона стратегија, музичко извођаштво, COVID-19

УВОД

Актуелни период, у потпуности усмераван глобалном пандемијом, носи низ 
промена чија је последица измена досадашњих пракси у сваком сегменту 
живота. Увођење епидемијских мера које се тичу забране окупљања и фи-

зичке дистанце, из темеља мењају свет и навике какве смо познавали пре актуелне 
кризе. Свакодневне активности, од одласка на посао, школовања, до социјалних 
интеракција, преносе се у онлајн-сферу. Готово целокупан живот се одвија путем 
„дигиталних посредника”, а „комуникацијске друштвене мреже постале су нор-
мални простор за превладавање телесне, комуникацијске и друштвене дистанце”.1 

1 Шуваковић, М. (1. децембар 2020) Нема уметности без парадокса, Политика, стр. 13.



ЈЕЛЕНА МИЛАШИНОВИЋ

152

Исто важи за уметничке и културне садржаје, у потпуности транспоноване у он-
лајн-простор, где се одиграва њихова презентација, перцепција и рецепција.2 

На примеру филхармонијских оркестара за време пандемијске кризе, уместо 
јавних извођења у концертној дворани уз присуство публике, институције су по-
нудиле дигиталне презентације својих оркестара у виду снимака или живих пре-
носа који се могу преузети и репродуковати било где у свету путем дигиталних 
медија (дигитални рачунар и свака друга програмабилна направа са комуникациј-
ском наменом). На овај начин публика сама врши одабир и прати филхармонијске 
наступе и друге онлајн-презентације у виду текстуалног, аудио или видео записа 
које су институције поставиле на дигиталне платформе, а приступа им помоћу 
корисничких програма и апликација. 

У наредним редовима, следи преглед онлајн-процедура на примеру филхар-
монијских оркестара које су биле доминантне у поменутом периоду. Као прво, 
омогућен је бесплатан приступ садржају отворених репозиторијума дигиталних 
концертних дворана светских музичких кућа, познатих по стартешком развијању 
платформи с хибридним презентацијама. Ради се о дигиталној презентацији ор-
кестарских наступа, одржаних у концертној дворани и снимљених у високој дефи-
ницији, уз помоћ тонског студија из саме сале и бројних камера којима се управља 
путем даљинског управљача, како не би ометале публику током самог извођења. 
Они се преносе уживо путем стриминга (енг. streaming) и чувају се на дигиталној 
платформи којој корисник може да приступи, као и да врши селекцију материјала. 
Сличност између живог присуства одређеном концертном догађају и приступању 
његовој онлајн-верзији јесте у томе што су оба временски догађаји. Међутим, на 
примеру дигитално репродукованог материјала увиђају се додатне вредности, које 
изостају приликом живог присуства истом догађају. Уз крупне планове извођача и 
детаље који нису видљиви оку гледаоца, дигитално репродуковани материјал до-
бија својства недостижна оригиналу. Под оригиналом овде подразумевамо живо 
присуство истом догађају. Поред тога што у сопственој соби можемо да слушамо 
наступ оркестра из концертне дворане, указују се сасвим нови аспекти извођења 
који нису доступни ни из најскупљег седишта исте дворане. Међутим, овим се 
проблематизује редитељски диктат дигиталног записа у односу на слободну вољу 
корисника да самостално усмерава своју пажњу. Наметнута селекција онога што 
ће се приказати у односу на могућност индивидуалног одабира, отвара нова пита-
ња која би могла постати предмет новог истраживања. 

Поред доступности овако организованих дигиталних концертних дворана, го-
тово све релевантне оркестарске куће су убрзано дигитализовале свој архивски 

2 Šuvaković, M. (2004) Postojati mašinom; od teorije preko filozofije digitalne umetnosti, teatra i 
peformansa… i natrag, Digitalni performans, TkH br. 7, Beograd: TkH-centar za teoriju i praksu izvođačkih 
umetnosti, str. 6. 

Аутор образлаже реалност виртуелног света дигиталних технологија: „prezentacija je način na 
koji se informacija zastupa − a to znači prikazuje − od digitalnog sistema prema receptivnim sistemima 
percepcije i recepcije drugog u relaciji na digitalni sistem.” 
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материјал и учиниле га доступним на различитим дигиталним платформама, у 
настојању да задрже и ојачају везу са својом редовном публиком. Под архивом у 
филхармонијском контексту подразумевамо базу аудио или аудио-визуелно доку-
ментованих дела, која су претходно сакупљена, филтрирана и индексирана унутар 
дигиталног система. 

Као друго, издвајамо иновативни модел виртуелних концерата музичара с ра-
зличитих локација, посредством аудио-визуленог записа. Спајањем појединчаних 
деоница које се преко различитих програма за монтажу склапају у јединствено 
извођење, након постпродукцијске обраде материјал се емитује онлајн као вирту-
елни концерт. Професионални оркестри нису се усуђивали да реализују интернет 
догађаје који подразумевају учешће музичара с различитих локација у заједни-
чком извођењу (путем софтвера који омогућавају аудио-видео комуникацију) 
због техничких недостатака ових платформи, а неопходних за елементарни ква-
литет музичког извођења. Међутим, примећује се да се претходно поменути кон-
церти, настали посредством монтаже, доживљавају као стварни догађаји иако су 
вештачки направљени, уз постпродукцијску интервенцију. 

Коначно, као трећи вид нових приступа у извођачком контексту за време пан-
демије, наступи су организовани без присуства живе публике, већ за виртуелну, 
нематеријалну публику која прати догађај преко интернета или телевизијских ста-
ница, путем стриминга. Први овакав концерт одржала је Берлинска филхармо-
нија3, подражавајући традиционалну форму наступа (под којом подразумевамо 
организовани догађај у концертној дворани уз присуство публике), тако што се 
диригент клањао виртуелној публици, замишљајући аплауз који у сали не постоји. 

Из ових примера видимо, такође, потпуну промену у вези с положајем и уло-
гом публике. Она више не доприноси атмосфери и значењу одређеног догађаја, 
али је и даље активни чинилац тако што се дискурзивно обликује у виртуелном 
простору. За разлику од колективних имитација емотивних реакција у реалном 
материјалном простору када индивидулани емотивни потенцијал постане део ко-
лективне атмосфере4, искуствени доживљај публике присутан је преко виртуел-
ног сервера и уобличен у интеракцијама на мрежи. Публика више није колективно 
тело већ постаје хибридна маса, скуп намерних или случајних укључења.

Узимајући у обзир све наведено, криза изазвана пандемијом недвосмислено 
утиче на уметничке праксе, музичко извођаштво и на партиципацију, перцепцију 
и рецепцију публике. С друге стране, стратешка оптимизација и креирање новог 
садржаја за онлајн-презентацију, отвара могућност ка хибридизацији публике 

3 Традиционални Европски концерт одржан је у празној дворани Берлинске филхармоније, 1. маја 
2020. године, под управом шефа-диригента Кирила Петренка. Корак даље направила је Бечка фил-
хармонија поводом чувеног Новогодишњег концерта 2021. тако што је, путем националне телевизи-
је ОРФ, уживо преносила аплауз људи који су се претходно регистровали.
4 Реферишемо се на теорије афекта и стратегију ширења емоција и колективног имитирања емотив-
них реакција које обрађује Сара Ахмед (Sara Ahmed). Ahmed, S. (2004) Affective Economies Social Text, 
79 (Volume 22, Number 2), Durham: Duke University Press, p. 119.
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која за крајњи резултат има њен развој и транспозицију категорије не-публике у 
потенцијалну публику и потенцијалне у активну.5 Фокусирајући се на дигиталну 
презентацију Београдске филхармоније у поменутом периоду, циљ студије случаја 
је да утврди како се стратешким редефинисањем концепта публике, простора, про-
дукције и рецепције, уз прилагођене пи-ар активности и употребом различитих 
алата и техника, ова установа на нов начин позиционирала у јавности, оправдава-
јући статус лидера у сектору културе, затим како је повећала опсег своје публике 
у најширем смислу и интензивирала интеракцију са онлајн-заједницом у периоду 
обуставе концертних активности. При анализи се користи класификација публи-
ке на: примарну (она која редовно посећује концерте оркестра и прати активности 
на друштвеним мрежама), секундарну (повремени доласци на наступе оркестра, 
уз редовно праћење оркестра на мрежама), ширу јавност под којом се подразуме-
вају сви појединци (принудна и не-публика), као и посматрање институције у јав-
ној сфери6 у којој постоји однос према Београдској филхармонији као бренду. Рад 
има у фокусу анализу редефинисања улоге пи-ар одељења у контексту нарастајуће 
улоге која се тиче осмишљавања и спровођења онлајн-презентација. Затим, ма-
пирање предности произашлих из дигиталне презентације у неизвесном периоду 
за музичко извођаштво у традиционалном смислу, уз ослањање на прикупљене 
податке с дигиталних платформи Београдске филхармоније и анализу медијских 
објава. Коначно, намера овог рада је да понуди пројекције за односе с јавношћу и 
музичко извођаштво након дигиталне трансформације изазване пандемијом. 

НАГЛА ПРОМЕНА СТРАТЕГИЈЕ – КРЕИРАЊЕ ДИГИТАЛНЕ 
КОНЦЕРТНЕ СЕЗОНЕ БГФ 2020

Београдска филхармонија (БГФ)7 је у периоду обуставе јавних наступа цело-
купну активност пренела у онлајн-сферу, од марта до јула 2020. године. Суочена са 
изазовом да није имала праксу дигиталне концертне дворане8, а с намером да буде 
присутна не само код примарне и секундарне публике већ и у јавности, БГФ креира 
нов приступ који се односи на стратегију презентације и уређивање садржаја који 
ће бити адекватно примењен на дигиталним платформама. БГФ настоји да кризу 

5 Према груписању Предрага Цветичанина на: активну публику, потенцијалну публику, принуд-
ну публику и не-публику. Више у: Cvetičanin, P. (2007) Kulturne potrebe, navike i ukus građana Srbije i 
Makedonije, Niš: Odbor za građansku inicijativu.
6 Мисли се на имагинарни простор комуникацијски посредованог друштвеног живота како је дефи-
нисао Славко Сплихал, више у: Splichal, S. (2014) Masovni mediji između javnosti i javne sfere, Medijska 
istraživanja, god. 20, br. 1, Zagreb: Naklada medijskih istraživanja, str. 5.
7 Београдска филхармонија је основана 1923. године, позиционирана је као најбољи оркестар у ре-
гиону и ансамбл који представља освежење на међународној концертној сцени. Годинама уназад, 
концертне сезоне овог оркестра су унапред распродате. Више на званичној веб-страници: https://
www.bgf.rs/o-nama/?b=1.
8 Мисли се на виртуелну концертну платформу за стримовање концерата и преглед архиве.



ДИГИТАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА БЕОГРАДСКЕ ФИЛХАРМОНИЈЕ У ПЕРИОДУ ОБУСТАВЕ КОНЦЕРТНИХ АКТИВНОСТИ

155

изазвану прекидом основних активности претвори у прилику за интензивира-
ње односа са свим врстама публике. У контексту културног менаџмента, пи-ар 
одељење постаје уредник програма и свих онлајн-активности. Улога коју је пи-ар 
имао у масовној медијској комуникацији пре дигиталног времена заснивала се на 
објави одређеног садржаја у виду сажетака и основних информацијa о одређеном 
догађају путем масовних медија. У дигиталном заокрету, овој функцији додаје се 
осмишљавање презентација у дигиталном систему на основу експертских знања и 
познавања публике. Поред тога што објављује информације, пи-ар постаје кустос 
који артикулише презентације оног што се дигиталним путем представља. 

Циљ дугорочног планирања новог садржаја је да одржи дотадашње, али и да 
створи нове навике публике, кроз различите моделе презентације. БГФ конципи-
ра недељни онлајн-репертоар, састављен од разноврсног садржаја у виду тексту-
алних приказа, видео и аудио материјала који представља на различитим дигитал-
ним платформама. Поред постојећих налога на Јутјубу (енг. You Tube) и друштве-
ним мрежама: Фејсбук (енг. Facebook), Инстаграм (енг. Instagram) и Твитер (енг. 
Twitter), од марта 2020. користи и платформу Саундклауд (енг. SoundCloud) као 
један од главних канала презентације. 

БГФ се одлучила на стратегију дигиталне комуникације која се базира на 3И 
принципа. То је подразумевало Иницирање, Итерацију, Интеграцију (енг. Initiate, 
Iterate, Integrate).9 Иницирање се фокусира на подстицање интересовања публи-
ке и у првом реду подразумева познавање њених потреба, потом БГФ итерацију 
врши на основу остварене интеракције увођењем ситних промена у понављајуће 
циклусе презентација, а интеграцију спроводи прилагођавањем истог садржаја за 
различите канале према њиховим карактеристикама. 

Као нову стратегију уређивања, БГФ сваки дан тематски одређује за различите 
садржаје. У намери да се одржи континуитет сезоне у којој су планирани наступи 
отказани, постављају се комбинације текстуалног и видео материјала (блог и влог 
формат),10 које представљају филхармоничаре, диригенте или солисте из другачи-
јег угла. Затим, у програм су уврштене едукативне активности са лајв укључењима, 
као и презентација архиве кроз селекцију и приказивање аудио и видео матери-
јала. Коначно и најважније – у програм БГФ уведено је приказивање виртуелних 
концерата или емитовање ексклузивних снимака оркестарских наступа које пу-
блика раније није имала прилику да види, као врста задржавања традиционалног 
концертног термина петком, који сада прелази на Јутјуб канал. С посебном наме-
ром да примарној публици пружи привид нормалности, БГФ има у виду важност 
одржавања истих навика у периоду којим управљају биополитичке забране. На 
примеру првог виртуелног концерта који је БГФ поставила на Јутјуб платформи, 

9 Philippe Polman, ”Digital marketing – Study Notes”, Digital Marketing Institute, приступљено: 1. 12. 2020, 
https://digitalmarketinginstitute.com/digital-marketing-courses/introduction-to-digital-marketing_3i-
-principles_8w1u. 
10 Онлајн-дневник и видео-дневник.
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приказаћемо процедуре у дигиталној презентацији. Иако удаљени 1.200 киломе-
тара, музичари из Дортмунда и Београда су извели II став Бетовеновог Троструког 
концерта за виолину, виолончело и клавир.11 Најпре је био аудио-видео снимљен 
клавирски део који је дигитално прослеђен у тонски студио, према којем су на-
снимљене деонице виолине и виолончела тонским и видео-записом. Након тон-
ске монтаже и обраде аудио-материјала, видео-монтажом су спојени материјали 
који документују музичаре снимљене на двема различитим локацијама. Другим 
речима, у питању је презентација извођачког догађаја који има своје утемељење у 
стварном простору, али се дешава у виртуелном простору и времену, посредством 
дигиталне технологије. Овај материјал БГФ је презентовала као Јутјуб премијеру, 
која је свој почетак имала тачно у уобичајеном термину за филхармонијске кон-
церте. Публика је била обавештена дељењем информације на различитим онлајн-
-платформама БГФ, као и кроз пи-ар активности путем масовних медија. Током 
премијерног приказивања виртуелног концерта, корисници су могли да ступе у 
интеракцију путем текстуалних порука на самој платформи, као и да оцене и даље 
поделе видео-запис. 

АНАЛИЗА ПОДАТАКА ПРЕУЗЕТИХ С ДИГИТАЛНИХ ПЛАТФОРМИ

У овом раду се перцепција и рецепција онлајн-презентација посматра кроз ана-
лизу понашања, реакција и интеракција пратилаца и кроз преглед података прику-
пљених од стране дигиталних платформи. У периоду од марта до јуна 2020. забеле-
жен је већи број посетилаца на сајту институције, време задржавања, број прегледа 
на Јутјубу, пораст нових пратилаца, а највећи раст се бележи у интеракцијама на 
друштвеним мрежама, као и у интерактивном праћењу концерата петком, тако 
што је публика коментарисала наступе, бележећи своје коментаре на платформама. 
Дигитална сезона изазвала је велику пажњу у медијима, који су редовно извешта-
вали о свим активностима (посебно када је у питању најава Јутјуб концерата), као 
резултат пи-ар стратегије оглашавања дигиталног програма. Укупно је било 1.548 
објава: интернет 1.224, електронски медији 66, прес 229, радио 29. 

У наредним редовима биће представљен преглед података прикупљених с ра-
зличитих дигиталних платформи. 

Друштвене мреже: Највећи дневни број импресија (енг. Impressions) на Фејсбу-
ку, односно број пута колико је садржај Београдске филхармоније био део екрана 
на ФБ, износио је 53.690, што је број већи од броја пратилаца странице (тада је 
било око 45.000). Број прегледа материјала у једном дану износио је 19.053, што је 
значајно више од дотадашњег просека, а обим пратилаца на ФБ налогу повећан 
је за 2,5%. Укупан број импресија твитова постављених у посматраном периоду 
је 309.700. Инстаграм је био један од главних канала за интеракцију с публиком. 

11 Снимак је постављен на Јутјуб каналу БГФ 24. 4. 2020, https://www.youtube.com/watch?v=xInylet 
Mh2I&t=142s&ab_channel=Beogradskafilharmonija 
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Постављено је 59 постова који су остварили 426.000 импересија и домет (енг. 
reach)12 од 274.000. Остварено је укупно 13.000 реакција и 146 коментара, а у овом 
периоду БГФ Инстаграм налог је порастао за 17%. Кроз упоредну анализу резул-
тата постигнутих на ФБ и Инстаграм налогу, пи-ар одељење узима у обзир забеле-
жен раст на Инстаграму, на којем ће и у наредној фази интензивирати активности. 

Јутјуб: Укупан број прегледа је 143.097, док је број импресија вишеструко већи 
799.770. Повећан број слушалаца је резултат повећане динамике презентација на 
овој платформи, као и због ефекта изненађења услед емитовања виртуелних кон-
церата или наступа који пре тога нису били приказивани. Посебна пажња у овој 
анализи посвећује се виртуленим концератима, за чију је реализацију речено да је 
неопходна монтажа и постпродукцијска интервенција. Креирањем оваквог мате-
ријала, намера БГФ је да покаже нове могућности извођења, да одржи континуитет 
слушања и гледања нових концерата петком, али и да извођачи остану у контакту, 
уз осећај заједничког стварања. Анализом коментара публике утврђено је да су 
ови наступи доживљени као стварни концерти, иако се нису догодили у реално-
сти. Као прво, овакви коментари публике упућују на закључак да је са савременим 
дигиталним технологијама Бењаминов став о пропадању ауре уметничког дела 
услед његове механичке репродукције можда доведен у питање.13 За разлику од 
механичке, онлајн-репродукција је по својој природи нешто друго. Дигиталним 
путем се не репродукује предмет већ информацијски текст (снимак). Међутим, на 
овом месту треба проблематизовати у коликој мери постпродукцијска обрада до-
приноси манипулацији доживљаја. На поменутом примеру сниматељ и монтажер 
звука прави интервенцију на материјалу који се студијски обрађује. Он постаје 
коаутор догађаја захваљујући могућностима дигиталног система.14 Начин на који 
је овај догађај изведен има утемељење у интенцији самих музичара, али је реали-
зован уз помоћ дигиталне технологије. Овај однос, као и већ поменута проблема-
тика редитеља дигиталних концерата у контексту усмеравања пажње и наматнуте 
селекције, отвара тему за посебно истраживање.

Саундклауд: Постављено је више од 11 сати музике. Укупно 82.900 преслуша-
вања (енг. plays), а најпопуларнији су били програми за децу. Поједине нумере 
преслушане су по 6.000 пута. Поред Србије, музика БГФ се слушала и у другим 
земљама као што су: Црна Гора, Босна и Херцеговина, затим Немачка, Аустрија, 
Велика Британија, Норвешка, Швајцарска, Америка и Француска. С обзиром на 
то да нема континуирану прилику да се представља на гостовањима и турнејама, 
за БГФ је важно што је потврдила своје присуство у земљама региона, у којима 
има релативно учестала гостовања, а поготово у земаљама ЕУ где нема прилике 
да наступа у континуитету због компликованог процеса организације турнеја или 

12 Односи се на укупни број људи који је видео рекламу или објаву. 
13 Benjamin, V. (1974) Umetničko delo u veku svoje tehničke reprodukcije, u: Eseji, Beograd: Nolit, str. 129.
14 О дигиталној симулацији више у: Šuvaković, M. (2004) Postojati mašinom; od teorije preko filozofije 
digitalne umetnosti, teatra i peformansa… i natrag, Digitalni performans, TkH br. 7, Beograd: TKH centar 
za teoriju i praksu izvođačkih umetnosti, str. 6. 
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гостовања. Привлачење нове публике и број посета на овој платформи се оцењује 
као успешан, без обзира што подаци такође упућују и на број преслушавања који 
се не односи на нумере у целости.

Гифи платформа: Додатно је активиран налог (енг. GIPHY),15 постављањем 
анимираних графика у вези с пандемијом. Забележен је укупан број прегледа 
881.511 и највећу популарност налог је стекао управо за време обуставе концерт-
них активности. Ова платформа је уврштена у стратегију презентације са циљем 
да се допре до млађе популације и показала се као успешан алат, имајући у виду да 
су тинејџерима и старијим адолесцентима „речи постале преспоре”.16 

Дигитална концертна сезона БГФ допринела је да институција учврсти пози-
цију свог бренда у јавности и да унапреди активности на дигиталним платформа-
ма којима интензивира интеракцију с примарном и секундарном публиком. Може 
се увидети да је у медијима уобличен дискурс о БГФ као институцији која је имала 
најразвијенију комуникацију и највећи број активности у доба обуставе концерт-
них наступа. Поред тога што је пи-ар одељење редовно обавештавало и аними-
рало медије у вези са оглашавањем дигиталних презентација, БГФ је увек била 
истакнута као институција која је постала пример ефикасне и добре адаптације. 
Зато што су пронашли нови модел и пут до публике, програме БГФ видео је много 
већи број људи него што су капацитети концертне дворане, уз вишеструко увећа-
вање дневног домета. Један од примера се односи на програм упознавања деце са 
оркестром, чији је број ограничен на 30 приликом доласка у БГФ, док је „Онлајн 
водич кроз оркестар” по епизоди бележио 15.300 прегледа на Фејсбуку. Додатни 
допринос онлајн-верзије едукативних активности је у томе што су их деца прати-
ла заједно са својим родитељима (утврђено на основу анализе интеракција) што 
учвршћује важност и утицај који БГФ има на целокупну заједницу. Један од ва-
жнијих циљева пи-ар одељење при постављању стратегије у новим условима било 
је одржавање односа с примарном in situ публиком. Анализом коментара и ин-
теракција остварених на дигиталним платформама, закључује се да, не само да је 
БГФ остварила свој циљ већ је утицала на своју публику из концертне дворане да 
прихвати дигиталну садашњост и створи нове навике у перцепцији и рецепцији 
музичког извођаштва.17

15 Мисли се на Graphics Interchange Format, мрежна база података и претраживач која омогућава 
корисницима да претражују и деле кратке видео-записе без звука, који подсећају на анимиране GIF 
датотеке. 
16 О феномену гифа који постаје lingua franca данашњег времена, јер су речи постале преспоре, више 
у: Arwa Haider, ”How the Gif Won the Internet”, BBC, приступљено: 12. 12. 2020, https://www.bbc.com/
culture/article/20170825-how-the-gif-won-the-internet. 
17 Пи-ар стратегија, онлајн-комуникација БГФ и креирање садржаја у овом периоду постали су ре-
довни део програма стручних панела и конференција, награђивани од стране удружења која се баве 
односима с јавношћу и тржишним комуникацијама, као што су: Vivaldi CMO Forum, Кonferencija: Da 
li je kontent još uvek king? Mokrogorska škola menadžmenta, jun 2020, Mokra Gora. AdКast vebinar: Event 
industrija – kako dalje? Marketing mreža, Jun 2020. Награде: DSOJ, kategorija Digitalna kampanja, UEPS.



ДИГИТАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА БЕОГРАДСКЕ ФИЛХАРМОНИЈЕ У ПЕРИОДУ ОБУСТАВЕ КОНЦЕРТНИХ АКТИВНОСТИ

159

Узимајући у обзир досадашње анализе представљене у овом раду, може се за-
кључити да ће у неким будућим стратегијама презентације БГФ доћи до редизајна 
расподеле послова у различитим одељењима. Досад је уреднички сектор одлучи-
вао о уредничкој политици организације, прављењем програма концертних сезо-
на и вршењем одабира уметника који наступају са оркестром. Пи-ар одељење је 
у односу на тај садржај правило комуникациону стратегију која има носећи сло-
ган и концерте организоване по циклусима, који такође имају своје поруке које се 
преносе путем масовних медија. Са онлајн-комуникацијама, данас пи-ар поста-
је уредник целокупног дигиталног програма, правећи његов садржај. Међутим, 
праксе за време пандемије су показале да развијање нових стратегија подразумева 
умреженост, интеграцију, дубоку сарадњу ова два одељење због доприноса пи-ара 
у контексту бољег познавања публике, као и стратегије презентација на различи-
тим дигиталним платформама. 

С друге стране, нове стратегије повлаче са собом нове проблеме које су део 
предузетничког домена. Анализирајући резултате студије случаја, закључује се да 
ће организације које се баве извођачким уметностима приступити успостављању 
дигиталне позорнице, коју ће инкорпорирати у своје редовне активности. Говори-
мо о дигиталним концертним дворанама, којих ће у будућности бити много више 
него што је то било пре пандемијске кризе. Може се очекивати нови вид конку-
ренције на овом пољу како би организације успеле да монетизију своје дигиталне 
моделе, а за чији се старт подразумева солидна финансијска подршка. На при-
меру Берлинске филхармоније увиђамо одлично коришћење пандемијске кризе 
за промоцију дигиталне концертне дворане врхунског квалитета. Након што су 
искористили месец дана бесплатног приступа овој концертној платформи, многи 
корисници су се одлучили да започну регуларну претплату. На овај начин је ор-
ганизација умањила губитке од неприходовања од улазница за концерте које није 
могуће организовати у дворани с публиком с једне стране, а с друге је значајно 
увећала број људи који се одлучују да плате како би приступили концертима на 
дигиталној платформи. Следећи овај приступ, многе организације ће настојати да 
понуде нове и другачије презентације како би развиле свој предузетнички модел 
на дигиталној платформи. Зато би ова ситуација могла отворити врата ка много 
већој доступности ви-ар (енг. VR)18 технологије у контексту уживања у уметни-
чким садржајима, што су питања која отварају нове теме ван опсега овог рада. 

ЗАКЉУЧАК

Пратећи коментаре публике БГФ, период кризе изазван пандемијом довео је 
до дигиталне трансгресије, оно што је праћено онлајн постаје доживљено као ре-
ално праћено. Ако имамо у виду да „digitalne tehnologije stvaraju nove bihevioralne 

18 Скуп технологија које симулирају визуелна, звучна и друга чулна искуства тако што стварају 
имерзивни и интеркативни интерфејс између виртуелног света и људи. 
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sredine koje grade virtuelne prostore i novi interaktivni svet lјudskog telesnog iskustva”19, 
праћење бројних онлајн-садржаја дефинитивно је учврстила феномен виртуелног 
простора у којем је време које ту проводимо једина стварна категорија.20 Поме-
нуте околности у великој мери утичу на дигиталну трансформацију уметничких 
садржаја и културног живота. Међутим, иако се показало да је веза живе публике 
са уметничким догађајем неприкосновена, као и да концерт без публике није дру-
штвени догађај (јер је њено присуство неопходно за стварање атмосфере и зна-
чаја, открило се да је употреба дигиталних технологија у контексту проналажења 
иновативних решења утицала на стварање нових презентација, као и на њихову 
рецепцију.

Прелазак на искључиво дигиталне активности спојио је две категорије публике 
које су се традиционално сматрале одвојеним делећи се на in situ и онлајн-публи-
ку. У периоду нормализације друштвеног и културног живота након пандемије, 
највећи успех можемо очекивати од оних културних политика које ће успешно 
комбиновати оба модела презентације, уз њихово константно критичко преиспи-
тивање и усавршавање. Виртуелне концертне дворане бришу све препреке које 
намеће демографска структура публике у традиционалном смислу, па зато овакве 
дигиталне платформе могу с временом постати одрживе. 

Улога пи-ар одељења институција које негују симфонијско стваралаштво у 
овом процесу је огромна. Неопходна је интегрисана сарадња између уредничког и 
пи-ар одељења, будући да потоње залази у домен веће повезаности са активности-
ма првог. Додатно, пи-ар одељење има свој самостална рад који се односи на при-
купљање информација како би управљало сложеним алгоритмима у постизању 
својих циљева. Међутим, то отвара нова питања која се тичу потенцијалне транс-
формације овог одељења у сектор за прикупљање демографских података чиме се 
ставља у фокус дигитална етичка дилема у вези с прикупљањем и коришће њем 
личних података, што је проблематика која постаје предмет будућих истражива-
ња. 
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DIGITAL PRESENTATION OF THE BELGRADE PHILHARMONIC 
IN THE PERIOD OF CONCERT BANS

Abstract: The paper focuses on the COVID-19 pandemic impact on performing arts, notably 
the emergence of new presentation forms devised while concert activities were suspended, 
referring to the example of philharmonic orchestras. Owing to totalizing digitalization, which 
has shifted the entire production and reception of the performing and listening experience to 
the online sphere, the role of the audience also undergoes a shift from a collective to a virtual 
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entity. The text, firstly, maps the emerging practices and explores their impact on changing 
the very sensory perception of new media content consumed in virtual reality. The focus of 
the paper is on redefinition of the PR department from communications towards the roll 
of the curator of the online presentations and the digital content and overall activities of 
the orchestra. The case study examines the example of the Belgrade Philharmonic Orchestra 
by analysing its digital presentation and communication strategy between March and June 
2020. The goal is to identify the contributions of new practices, whose combination with the 
traditional ones could result in long-term audience and public relations development and 
enhancement of musical performance presentation. By continuously producing new contents 
for different target groups, without a single concert held in this period, the Philharmonic 
successfully attracted new audience  and turned a crisis into an opportunity for interaction 
with new users, thus generating growth on all platforms.

The conclusion provides a predictive analysis of return to normality, after the digital 
transgression experiences. It is recognized that music institutions will strategically develop 
their digital concert halls as new entrepreneurial models. As competition in this sphere brings 
PR departments to the fore owing to the need to work with complex algorithms, the digital 
ethical dilemma will intensify as a burning issue in the context of demographic data collec-
tion.

Key words: Belgrade Philharmonic, audiеnce analsys, digital media, communication strate-
gy, music performance, COVID-19
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ПОПУЛАРНА КУЛТУРА У ФУНКЦИЈИ 
ДРУШТВЕНЕ КРИТИКЕ: 

 СЛУЧАЈ EUTOPIA
Сажетак: Циљ рада је да покаже да популарна култура може имати улогу друштве-
не критике, промишљајући идеје албума Eutopia, музичког састава Massive Attack. 
Упркос проблемима дефинисања популарне културе и њене идеологизације, рад ће 
покушати да покаже да популарна култура представља погодно и делотворно сред-
ство друштвене критике. Током пандемије COVID-19 2020. године, на интернету 
је објављен концептуални албум Eutopia, с пропратним излагањима о проблемима 
данашњице. Пандемијска ситуација је учинила да се на драматичан начин испоље 
глобални проблеми који представљају егзистенцијалну претњу за читаво човечан-
ство, те Eutopia излаже решења горућих проблема, предлажући универзални основ-
ни доходак, елиминацију пореских рајева и општу ангажованост како бисмо избегли 
климатско ванредно стање. Надахнута Моровом Утопијом, Eutopia представља 
реалистичну утопијску визију која треба да подстакне целокупну јавност на про-
мишљање и ангажованост у потрази за бољим и праведнијим друштвом. У том 
погледу, Eutopia представља дело савремене популарне културе које је у функцији 
друштвене критике, утемељено на хуманистичком подухвату побољшања чове-
чанства.

Кључне речи: Massive Attack, Морова Утопија, критика идеологије, ангажованост

1. УВОД

По узору на Платоново дело Држава, Томас Мор [Thomas More] је написао 
дело Утопију (1516), покушавши да одговори на питање о праведном 
друштву, држави општег благостања. Циљ Морове Утопије јесте да 

образује и подстакне на промишљање о најважнијим темама које се тичу живота у 
друштвеној заједници, те се не обраћа само онима који су образовани већ и широј 
публици свога времена, као и будућим генерацијама. Због приступачне форме и 
садржаја који је усмерен на остваривање хуманистичких вредности и промену и 
побољшање света, Морова Утопија привлачи пажњу људи и данас. У том погледу, 
Утопија припада популарној култури, што не умањује њену вредност и културни 
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значај. Штавише, критичка настојања Морове Утопије су делотворнија самим тим 
што су приступачна широј публици.

Да идеје Морова Утопије надахњују друштвену критику и у данашње време, 
изричито је у мултимедијалном пројекту британског музичког састава Massive 
Attack, албуму Eutopia (2020). Роберт Дел Наја [Robert Del Naja], члан састава 
Massive Attack, и Марк Дон [Mark Donne], независни писац, продуцент, режисер 
и новинар, на албуму Eutopia представљају излагања о универзалном основном 
дохотку (Universal Basic Income (UBI)), пореским рајевима (tax havens) и климат-
ском ванредном стању (climate emergency), закључујући их прикладним цитатом 
из Морове Утопије. Угледни теоретичари и активисти су аутори и наратори из-
лагања на албуму Eutopia: Гај Стендинг [Gay Standing], (економиста, професор на 
Универзитету у Лондону), Габријел Зукман [Gabriel Zucman], (професор еконо-
мије на Универзитету Калифорније у Берклију), Кристијана Фигуерес [Christiana 
Figueres], (бивша извршна секретарка Оквирне конвенције Уједињених нација о 
климатским променама (UNFCCC), једна од аутора Париског споразума). Циљ Дел 
Наје и Дона јесте дисеминација идеја које се тичу увођења универзалног основног 
дохотка, елиминације пореских рајева и опште ангажованости која је усмерена 
ка превазилажењу и избегавању климатског ванредног стања. Како би дисеми-
нација идеја имала међународни опсег, излагања са албума Eutopia су преведена 
и представљена у писаном облику на неколико светских језика, поред енглеског, 
на шпанском, италијанском, француском, немачком, јапанском и руском језику. 
Верзије албума на свим наведеним језицима доступне су једино путем интернета.

Будући да je интернет доступан готово свима, у свим државама света, те да je 
постао глобални медиј путем којег се комуникација одвија релативно слободно, 
дисеминација друштвене критике и идеја које подстичу на друштвену ангажова-
ност је делотворнија. Међутим, те идеје могу бити у функцији политичке или еко-
номске пропаганде, те се могу користити у идеолошке сврхе. На пример, идеологи-
зована „друштвена критика” у служби капиталистичког поретка представља део 
индустрије културе, што за резултат има комодификацију или комерцијализацију 
„друштвене критике”, као што критичари културе Франкфуртске школе сматрају.

Упркос опасности од идеологизације, због могућности опсежне дисеминације 
помоћу нових медија, идеје друштвене критике представљене у популарној форми 
свакако могу бити утицајне и имати као последицу ангажованост јавности усме-
рене ка остварењу тих идеја. Иако је идеја еутопије (eutopia) представљена у попу-
ларној форми на албуму Eutopia, она није идеја утопије у служби идеологије, већ, 
према изјави аутора, „ургентна и практична потреба да се изгради нешто боље”.1 
Еутопија представља „место благостања као практичне аспирације”, насупрот 
утопији као „немогућем појму”2, утопији као „наивном појму идеалног, савршеног 

1 Monroe, J. and Strauss, M. Massive Attack Release New Audiovisual EP Eutopia, 10. July 2020, 24. Decem-
ber 2021, https://pitchfork.com/news/massive-attack-release-new-audiovisual-ep-eutopia-watch/ 
2 Massive Attack, https://twitter.com/MassiveAttackUK, 10. July 2020, 24. December 2021, https://twitter.
com/massiveattackuk/status/1281611739973525504 
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света”.3 Идеје албума Eutopia односе се на глобална, структурална питања, климат-
ског ванредног стања, избегавање пореза помоћу пореских рајева и универзал-
ног основног дохотка.4 Као што су идеје Морове Утопије била утицајна вековима 
у настојањима људи да створе утопијско друштво, тако идеје изнете на албуму 
Eutopia могу подстицати друштвену критику и активизам ради остварења еуто-
пије – друштва са универзалним основним дохотком, у којем је искорењена дру-
штвена неправда и неједнакост, у којем нема пореских рајева, друштву одрживог 
развоја, чисте економије, у којем климатске промене неће довести до погоршања 
општих услова живота, па тако ни до егзистенцијалне угрожености човечанства 
и живота на Земљи.

Циљ овог рада је да покаже да популарна култура може имати функцију дру-
штвене критике. Уз то, покушаћемо да покажемо да популарна култура може бити 
изузетно делотворна у дисеминацији идеја друштвене критике. Теза од које пола-
зимо у раду претпоставља да популарни медији, као и популарна форма у којој 
се популарна култура појављује, доприноси дисеминацији друштвене критике. 
Примери који потврђују тезе које у овом раду заступамо јесу примери популарне 
културе у којима се представљају и разматрају идеје утопијског друштва и будућ-
ности или алтернативне садашњости човечанства – Eutopia и роман Друго сада: 
депеше из алтернативне садашњости (Another Now: Dispatches from an Alternative 
Present)5 аутора Јаниса Варуфакиса [Yanis Varoufakis]. Популарна култура предста-
вља плодно тло за различите врсте утопија, попут ескапистичких концепција, међу 
које би се могле сврстати футуристичке и технолошке концепције утопије какве 
су популарне данас. Међутим, у таквим концепцијама занемарују се стварне те-
шкоће актуалног друштва, те им недостаје критичност која одликује алтернативне 
концепције утопије, оне које се са иронијом односе према друштвеној стварности 
(Морова Утопија у извесном смислу), или оне које пружају реалистичко решење 
проблема актуалне друштвене ситуације (Eutopia, Massive Attack). Следећи Пола 
Рикера [Paul Ricoeur], фантазија алтернативне утопијске стварности је средство 
промишљања природе нашег друштвеног живота, средство радикалног проми-
шљања породице, конзумеризма, ауторитета, религије и тако даље.6

Разматрање у овом раду почиње анализом појмова популарне културе и иде-
ологије у другом одељку, у оквиру којег разматрамо употребу концепција утопи-
је у популарној култури и однос појмова утопије и идеологије. Затим, у трећем 
одељку разматрамо могућност да алтернативна концепција реалистичке утопије 
какву описује Eutopia буде у функције друштвене критике на глобалном плану. У 
закључку рада се на основу свих разматрања потврђује теза да популарна култура 

3 Monroe, J. and Strauss, M. Massive Attack Release New Audiovisual EP Eutopia, 10. July 2020, 24. Decem-
ber 2021, https://pitchfork.com/news/massive-attack-release-new-audiovisual-ep-eutopia- watch/ 
4 Исто.
5 Varoufakis, Y. (2020) Another Now: Dispatches from an Alternative Present, New York & London: Vintage.
6 Ricoeur, P. (1986) Lectures on Ideology and Utopia, New York: Columbia University Press, p. 16
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може бити у функцији друштвене критике, а да су концепције утопије, попут оних 
описаних у Моровој Утопији, Eutopia Massive Attack и Варуфакисовом роману 
Друго сад, прикладна средства за ту сврху.

2. ПОПУЛАРНА КУЛТУРА И ИДЕОЛОГИЈА

Синтагма „популарна култура” садржи реч популарна, која је етимолошки у 
вези а латинском речју populus (populus, populi [m.] – народ). На основу тога могло 
би се рећи да је популарна култура, заправо, народна култура. У најширем сми-
слу говорећи, популарна култура представља културу која је омиљена у народу, 
односно, код много људи. Тако схваћена популарна култура може се одређивати 
квантитативним методама, статистичком анализом продаје књига, грамофонских 
плоча, дигиталних записа књига, аудио и видео формата, као и статистичком ана-
лизом прегледа, праћења, свиђања, реакција путем интернет медија. Поред тога, 
популарна култура се одређује у контрасту са аутентичном културом, односно, 
високом културом, те се представља као мање вредна од аутентичне или високе 
културе. Популарна култура се поистовећује с масовном културом, која је комер-
цијализована и у служби конзумеризма, због чега се сматра да је и мање вредна од 
аутентичне културе, у којој се испољава изворни стваралачки нагон човека. Попу-
ларна култура представља репертоар роба које производи „индустрија културе”, 
како сматрају теоретичари Франкфуртске школе. Као таква, популарна култура је 
у служби капиталистичког поретка.

Међутим, опсег појма популарне културе није могуће прецизно одредити, као 
што није могуће јасно одредити садржај тог појма. Појам популарне културе може 
обухватати дела која нису комерцијална или дела која сматрамо аутентичном кул-
туром или високом културом. Да наведемо само неколико примера. Улична умет-
ност анонимног уметника који ствара под псеудонимом Бенкси [Banksy] је попу-
ларна, будући да је пријемчива великом броју људи, па у том смислу и представља 
део савремене популарне културе, али она није комерцијална. Штавише, она је по 
свом садржају супротстављена комерцијализацији и конзумеризму, мада се по-
кушава на разне начине експлоатисати у комерцијалне сврхе. Чувени Бенксијев 
цртеж „Девојчица са балоном” у тренутку продаје на аукцији, на којој је достигао 
милионску вредност, уништен је помоћу скривеног механизма са сечивом. Ничео-
ва [Friedrich Nietzsche] дела су била, и даље јесу, изузетно популарна и надахњују-
ћа за различите друштвене и културне покрете. Но, по интенцији аутора, она нису 
намењена лаичкој публици широких народних маса, већ ретким људима (вишим 
људима) истанчаног и пробирљивог укуса и особених вредносних ставова. Ни-
чеово дело Тако је говорио Заратустра је писано песничким језиком, уз употребу 
ватрених метафора, сликовитих поређења и алегорија, пријемчив за многе, а да 
притом садржај тог дела готово недокучив, одакле вероватно потиче и поднаслов 
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– Књига за све и ни за кога.7 Извесни културни феномени који су се сматрали делом 
популарне културе, нпр. џез музика, данас се разумеју као аутентични културни 
феномени који припадају високој култури.

Популарна култура може имати позитиван и негативан вредносни смисао. По-
зитиван вредносни смисао популарне културе односи се на повољно оцењивање 
народног стваралаштва које представља „аутентичну” народну културу. Међутим, 
појам аутентичне народне културе је једнако неодређен као и сам појам популарне 
културе. Он се може односити на културу народа као етничке групе (народна кул-
тура Срба је српска култура) или на културу нације као конститутивне групе неке 
политичке заједнице (култура америчке нације, народа Сједињених Америчких 
Држава, јесте америчка култура). Такође, може се односити на културу најбројније 
друштвене класе, те се, на пример, под народном културом може сматрати култура 
радничке класе. У том смислу, народна култура везује се за идентитет неке дру-
штвене групе, а из чијег идентитета произлази повољно вредновање такве културе. 
Поред тога, народна култура се може односити на све народне културе различитих 
етничких, националних и класних идентитета. Тако популарна култура у позитив-
ном смислу представља колективне интенције различитих друштвених група, али 
и свеобухватно прихватање и одобравање разноврсности културних идентитета.

Због масовности популарне културе увек постоји опасност од њене злоупотре-
бе у идеолошке, политичке или економске сврхе, чак и када је реч о популарној 
култури у позитивном смислу. Таква злоупотреба је обично разлог негативног 
вредносног смисла популарне културе. Због различитих злоупотреба популарна 
култура добија пејоративни смисао, те постаје култура неукуса, кича и шунда, 
или пука пропаганда. Сензационалистички еклектицизам савремене културе Лас 
Вегаса у функцији је индустрије забаве ради привлачења туриста потрошача. На-
цисти су увиђали да популарна култура може бити „опијум за народ” у служби по-
литичких циљева те су забавне филмове (Unterhaltungsfilme) користили као при-
кривену пропаганду. О нацистичкој употреби популарног филма постоје бројне 
опсежне студије.8

Међутим, није увек јасна разлика између позитивног и негативног вредно-
сног смисла популарне културе. Постоје дела која представљају аутентични умет-
нички израз, а да се користе у пропагандне сврхе. Филм Тријумф воље (Triumph 
des Willens) немачке режисерке Лени Рифенштал (Helene Bertha Amalie „Leni” 
Riefenstahl) је признат као монументално дело које документује историјски пе-
риод немачког народа када је Хитлер (Adolf Hitler) учврстио своју власт. Тријумф 

7 Niče, F. (1999) Tako je govorio Zaratustra, Podgorica: Oktoih.
8 Rentschler, E. (1996) The Ministry of Illusion: Nazi Cinema and its Afterlife, Cambridge, MA: Harvard Uni-
versity Press; Schulte-Saase, L. (1996) Entertaining the Third Reich: Illusions of Wholeness in Nazi Cinema, 
Durham: Duke University Press; Hake, S. (2001) Popular Cinema of the Third Reich, Austin: University of 
Texas Press; Koepnick, L.(2002) The Dark Mirror: German Cinema between Hitler and Hollywood, Berkeley: 
University of California Press; O’Brien, M. E. (2004) Nazi Cinema as Enchantment: The Politics of Entertain-
ment in the Third Reich, New York: Camdem House.



МИЛОШ АГАТОНОВИЋ

168

воље је признат као један од уметнички најуспешнијих документарних филмова. 
Сама Лени Рифенштал каже да је у питању „чисто историјски филм”, film-vérité, а 
не пропаганда.9 Према њеном доживљају, Тријумф воље је настао „у срцу догађаја 
који је био стварност извесног времена и извесног места”.10 Међутим, друштвена 
стварност у којој је Тријумф воље настао, и која је представљена у њему, обликова-
на је нацистичком идеологијом, што чини сâм филм миметичком представом иде-
ологизоване стварности. Будући да је реч о мимезису идеологизоване стварности 
у служби нацистичке идеологије, Тријумф воље није ништа друго до пропаганда, 
упркос монументалности и успешности уметничког израза филма.

Разликовање позитивног и негативног вредносног смисла код појма популар-
не културе је аналогно разликовању позитивног и негативног смисла код појма 
идеологије. Порекло појма идеологије може се наћи у француској филозофији 18. 
века, у појму idéologues, који је означавао науку идеја која је била супротстављена 
ненаучном мишљењу.11 Већ с Наполеоном појам idéologues је добио пејоративан 
призвук, будући да су се заступници idéologues супротстављали француском цар-
ству, Наполеоновом ауторитету и обнављању утицаја Католичке цркве у Францу-
ској. Пејоративна употреба појма идеологије је уобичајена код младохегеловаца, 
па тако и код Карла Маркса [Кarl Marx]. За Маркса, идеологија је супротстављена 
ономе што је научно. Заправо, идеологија јесте представа света „лажне свести” 
или представа која је у функцији интереса класе која је аутор представе. Парадиг-
ма идеологије код Маркса јесте религија као лажна представа која треба да испуни 
човекову потребу да изрази сопствену вредност. Критику религије Маркс преу-
зима од Лудвига Фојербаха [Ludwig Feuerbach], уопштавајући и примењујући је 
на све облике мишљења, пре свега на политичку и економску теорију. Оно што 
је Фојербах критиковао код религије, Маркс критикује у политичкој економији: 
систем вредности који је схваћен као независан од човекове праксе. У том смислу, 
Маркс насупрот идеологији поставља човекову праксу која је извор вредности, 
али и сама вредност. Са тог становишта, марксистички критичари културе сма-
трају да аутентична култура треба да буде утемељена у човековој пракси, у чове-
ковом стваралаштву, насупрот индустрији културе, која је у функцији очувања 
капиталистичког поретка. Међутим, човекова пракса као вредност може бити хи-
постазирана и идеологизована, те да култура која велича човеков рад, било да је 
у питању радничка или пролетерска култура, буде у функцији социјалистичког 
тоталитарног система какав је био Совјетски Савез.

Марксистичка теорија идеологије води ка проблему који се у друштвеној теорији 
назива Манхајмов парадокс – када се критика идеологија не може ауторефлексив-
но применити. Притом, сваки наш политички или историјски став јесте оптерећен 
предрасудама и интересима, тако да не може постојати теорија идеологије која није 

9 Thomas, D. (2014) The New Biographical Dictionary of Film (Sixth Edition), New York: Alfred A. Knopf.
10 Исто.
11 Drucker, H. M. (1974) The Political Use of Ideology, London: Palgrave Macmillan, p. 3.
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идеолошка. Према Карлу Манхајму [Karl Mannheim], будући да су сви системи дру-
штвеног, политичког и историјског научног истраживања идеолошки, објективност 
код друштвено-историјских наука није могућа. Манхајм сматра да идеологије пред-
стављају идеје које су „ситуационо трансцедентне”, односно, нестварне, будући да 
не одговарају конкретно постојећем и de facto поретку.12 Идеологија никад не успева 
да оствари идеје које чине њен садржај. Иако често представља добре интенције 
појединца, примена идеологије у пракси најчешће је „искривљена”.

Утопије, такође, представљају „ситуационо трансцедентне” идеје. Према Ман-
хајмовој употреби термина, утопија изгледа као неостварива с тачке гледишта да-
тог друштвеног поретка који представља друштвену стварност.13 Покушај одређе-
ња појма утопије показује у којој мери свака дефиниција у друштвено-историјском 
истраживању нужно зависи од перспективе истраживача.14 Ако се појам утопије 
разуме као ескапистичка концепција идеалног друштва, тако да не постоји ни-
какав спој између актуалне друштвене стварности и утопијске стварности, такав 
појам је у функцији очувања status quo и избегавања стварних проблема. С друге 
стране, појам утопије може бити у функцији радикалног промишљања друштве-
не стварности, те да се њиме доводи у питање ауторитет у позадини друштвеног 
система. Ова алтернативна концепција може се назвати анархистичком. Обе кон-
цепције утопије, ескапистичка и анархистичка, могу бити у функцији различитих 
перспектива, одређене историјском ситуацијом и управљане извесним интереси-
ма, при чему се у њима испољавају две супротстављене тенденције у друштву, она 
која жели да очува status quo (конзервативна) и она која жели да промени дру-
штвене односе (либертаријанска).

Популарна култура је, свакако, медијум у којем се испољавају такве друштвене 
тенденције. Утопија као сан или жеља друштва артикулише се тек у политици, 
уметности, науци, али и у забави и популарним културним формама. Нацистички 
идеолози су били свесни чињенице да „низак естетски тон” популарне културе 
може омамити масу и покренути политичке акције. Одушевљење које стварају 
популарне форме код људи може се искористити у политичкој сфери.15 Немачки 
историјски мјузикл Плес на Вулкану (Tanz auf dem Vulkan) из 1939. године, чија 
се радња одвија у доба Јулске револуције у Француској, представља одушевљење 
које наводи на политичко делање. У филму, Дебјуро (Debureau), лик харизматич-
ног вође који је оличење утопијске жеље народа, износи своју визију Париза као 
овоземаљског раја. Та утопијска визија је изван стратификованог друштвеног по-
ретка. Дебјуро велича Париз независно од друштвеног раслојавања, стварајући 
одушевљење код народа. Међутим, „револуција” коју Дебјуро заговара не доводи 

12 Mannheim, K. (1954) Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge, London and 
Henley: Routledge & Kegan Paul, p. 175.
13 Исто, стр. 177.
14 Исто.
15 O’Brien, M. E. (2004) нав. дело, стр. 17.
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до друштвене промене, већ само до популарности вође и одушевљења и среће код 
народа.16 У том смислу, Дебјурова утопијска визија је у функцији очувања status 
quo. Филм који је био популаран код шире публике, док је министарство пропа-
ганде Трећег Рајха прећутно одобрило филм.

С друге стране, дела популарне културе могу бити у функцији друштвене кри-
тике, попут Варуфакисовог политичког научнофантастичног романа Друго сад, 
који приказује утопијско друштво алтернативног универзума, критикујући капи-
талистички систем актуалне друштвене стварности. У роману Варуфакис описује 
анархо-синдикални модел корпоративне организације којa је заснована на равно-
правности и принципу „једна деоница – један глас”. Према том принципу свако 
има право на једну деоницу, којом не може трговати, као и право да гласа на гене-
ралном већу корпорације. Будући да људи у корпорацији нису запослено особље 
већ њени власници, не постоје наднице већ профит који добијају на основу својих 
деоница. А пошто се одлуке у корпорацији доносе демократски, гласањем запосле-
них, не постоје шефови, особе које су на надређеним позицијама. A како се деони-
цама не може трговати, не постоје ни берзе. Импликације овог модела корпораци-
ја без берзи јесу мања неједнакост доходака и демократизација одлучивања које 
фаворизује колективне, дугорочне интересе. Оваква утопијска визија је усмерена 
против савременог капитализма који доводи до велике друштвене и економске не-
једнакости и неправде, као и подривања демократског уређења у савременом свету. 
Идеје које Варуфакис износи у Другом сада популаризоване су путем платформи 
покрета Демократија у Европи (Democracy in Europe Movement 2025 (DiEM25)) 
и Прогресивне интернационале (Progressive International). Ове идеје у извесном 
смислу јесу идеолошке, јер су управљане ка интересима оних класа и група које 
су најугроженије у савременом свету, а које наведени покрети заступају, пре свега 
пролетаријата и прекаријата, али нису политичка пропаганда усмеренa на очување 
постојећег стања, већ на његову критику и стварање бољег и праведнијег друштва.

3. EUTOPIA И КРИТИКА САВРЕМЕНОГ КАПИТАЛИЗМА

И идеје албума Eutopia су на линији критике савременог капитализма коју за-
ступају Варуфакис, DiEM25 и Прогресивна интернационала. Ове идеје се односе на 
глобалне, структуралне проблеме климатског ванредног стања, избегавања пореза 
помоћу пореских рајева и универзалног основног дохотка.17 Дух албума Eutopia од-
носи се на ургентну и практичну потребу да се изгради нешто боље.18 У том смислу, 
изградити еутопију је у практичном смислу нужно за хумано друштво којем прети 

16 O’Brien, M. E. (2004) Nazi Cinema as Enchantment: The Politics of Entertainment in the Third Reich, New 
York: Camdem House, p. 25. 
17 Monroe, J. and Strauss, M. Massive Attack Release New Audiovisual EP Eutopia, 10. July 2020, 24. De-
cember 2021, https://pitchfork.com/news/massive-attack-release-new-audiovisual-ep-eutopia- watch/ 
18 Исто
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егзистенцијални ризик. Зато је приоритет избећи климатско ванредно стање, како 
би се избегло загађење, уништење и истребљење екосистема планете. Затим, неоп-
ходно је елиминисати пореске рајеве како би се умањила економска и друштвена 
неједнакост и неправда. Потребно је увести универзални основни доходак како би 
се постигла већа економска сигурност. Примена ових мера требало би да конвер-
гира у стање еутопије. Међутим, могу се поставити питања: да ли би ове мере биле 
довољне да свет постане место благостања? Да ли у позадини идеје еутопије може 
бити идеолошка злоупотреба? Да ли је Eutopia само добро прикривена пропаганда?

Свака од три презентације албума Eutopia завршава се цитатом из Морове 
Утопије, што указује на хуманистички утемељеност идеја изнетих у њима. Пре-
зентација о универзалном основном дохотку завршава се следећим цитатом 
из Утопије: „[М]ного корисније би било радити на томе да се обезбеде извесна 
средства за живот, тако да нико не западне у проклету нужду да мора да отпоч-
не са крађом, а заврши на губилишту”.19 Морова Утопија представља први опис 
друштва са основним дохотком, док данас велики број теоретичара, као што су: 
Филип Ван Паријс [Philippe Van Parijs], Јаник Вандерборг [Yannick Vanderborght], 
Јанис Варуфакис, Гај Стендинг, заступа идеју универзалног основног дохотка као 
основног људског права. У презентацији са албума Eutopia, Гај Стендинг у кратким 
цртама износи убедљиве аргументе у прилог универзалном основном дохотку, у 
форми која је разумљива широкој јавности и која је прилагођена трајању поп пе-
сме. У кратком излагању Стендинг износи идеје које је у развијеном облику пред-
ставио у својим научним радовима и монографијама о универзалном основном 
дохотку и другим блиским темама. Стендингово становиште треба разумети у 
контексту његове критике савременог облика капитализма, који описује као „рен-
тијерски капитализам (rentier capitalism)”.20 Рентијери остварују приходе захваљу-
јући поседовању или контроли средстава, физичке, финансије и интелектуалне 
својине, при чему се смањује број људи чији су извори прихода послови и рад. 
У том смислу, рентијерски капитализам је узрок доходне неједнакости у савре-
меном свету, у којем су интереси опсцено богате плутократије и осигураног са-
ларијата (salariat – плаћени радници у сталном радном односу) супротстављени 
интересима растућег прекаријата. Прекаријат или прекарни радници су незаоби-
лазна тема Стендингових студија. Прекаријат представља друштвено-економска 
група која је рањива у погледу рада, прихода и стручног идентитета.21 Неолибе-
рална политика и глобализација су разлог пораста прекаријата, као и рањивости 

19 Mor, T. (2002) Utopija, Beograd: Utopija, str. 52. It would be far more to the point to provide everyone 
with some means of livelihood, so that nobody under the frightful necessity of becoming first a thief and then a 
corpse. More, T. (1965) Utopia, London: Penguin Books, p. 44. Citirano u: Massive Attack x Young Fathers 
featuring Professor Guy #UNIVERSALBASICINCOME, Eutopia EP, 10. July 2020, 24. December 2021, 
https://www.youtube.com/watch?v=a-1YI-neupU&ab_channel=MassiveAttackVEVO 
20 Standing, G. (2016) The Corruption of Capitalism: Why Rentiers Thrive and Work Does Not Pay, London: 
Biteback Publishing.
21 Standing, G. (2011) The Precariat: The New Dangerous Class, London & New York: Bloomsbury Academic.
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друштва и економија, што је довело до настанка осам „џинова”, који представљају 
осам препрека на путу ка добром друштву: (1) неједнакост, (2) несигурност, (3) 
дуг, (4) стрес, (5) прекаријат, (6) аутоматизација, (7) изумирање, (8) популизам и 
неофашизам.22 Уз то, глобална криза као што је пандемија COVID-19 је катализа-
тор друштвене неправде и наведених осам „џинова”, те се може разумети и као де-
вети „џин”. Решење је универзални основни доходак, будући да је свима потребна 
економска сигурност. Скроман редовни приход који би се безусловно исплаћивао 
сваком појединцу као право, повећао би потражњу и покренуло реалну економи-
ју. Универзални основни доходак би спасио милионе од сиромаштва, умањио би 
број бескућника, самоубистава и изгладнелих. На основу експерименталне приме-
не у многим земљама, показало се да сигурност коју пружа основни доходак као 
последице има: боље опште здравље, умањење дуга, продуктивнији рад, побољ-
шање статуса жена, као и хармоничније породичне односе. У том смислу, основна 
идеја универзалног основног дохотка је слична размишљању које Мор износи у 
Утопији. Међутим, проблем је финансирање – да ли је могуће и да ли је праведно 
да се средства за универзални основни доходак прикупљају опорезивањем? Стен-
динг предлаже оснивање заједничког фонда, преко којег се исплаћују заједничке 
дивиденде. Приходе заједничког фонд чине еко-таксе, приходи од пореза на ди-
гиталну имовину, приходи од пореза на вредност земљишта, приходи од пореза 
на комерцијални упад у јавну сферу и друго. Помоћу таквог фонда вршила би се 
редистрибуција богатства која би требало да умањи неједнакост и несигурност. 
Оптимални систем дистрибуције је систем „друштвене дивиденде” или универ-
залног основног дохотка.

Чини се да опорезивање није право решење, пошто није лако одбранити став 
да неко вредно ради и плаћа порезе док други по сопственом избору не раде при 
чему уживају у бенефитима који потичу од опорезивања оних који раде. Према 
мишљењу Јаниса Варуфакиса, универзални основни доходак не би требало да се 
финансира опорезивањем већ повратом на капитал. У својој аргументацији Ва-
руфакис истиче да је богатство исход колективне активности, али су га привати-
зовали они који имају моћ да то учине. Зато Варуфакис предлаже „једноставну 
политику” која би донела законски пропис којим се захтева да удео деоница сваке 
иницијалне јавне понуде преусмери у заједнички депозиторијум капитала, при 
чему би се универзални основни доходак финансирао од дивиденди тих деоница.

Ако оставимо по страни проблем финансирања, идеја универзалног основног 
дохотка завређује пажњу и дивљење, будући да потиче од једноставног, здравора-
зумског и племенитог размишљана. Свим људима је потребна сигурност у погледу 
задовољења основних потреба, да се не би у супротном определили за насилне 
и криминалне радње ради сопственог опстанка, што би на колективном нивоу 
у крајњој линији могло донети опште незадовољство, сиромаштво, беду, несре-
ћу, конфликте, друштвену и економску несигурност. Према Мору, у утопијском 

22 Standing, G. (2020) Battling Eight Giants: Basic Income Now, London & New York: I. B. Tauris.
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начину живота су „поред осталих порока, искорењене и све клице частољубља 
(ambitionis) и странчарства (factionum), не прети им никаква опасност од изби-
јања грађанских раздора због којих су пропадали многи градови са својим див-
но заштићеним богатствима”, те су Утопљани „поставили не само најсрећнији 
темељ државе већ и такав који ће, колико је човеку могуће да предвиђа, трајати 
вечно”.23 У савременом свету главни извор друштвене неједнакости и неправде 
на глобалном плану је у природи самог капитализма, која је заснована на личним 
интересима појединаца који се надмећу у акумулацији капитала. Појединци, као и 
организације или привредна друштва, управљају се максимизацијом задовољења 
својих преферанција и умањењем ризика и трошкова. Пошто порез представља 
трошак, у капитализму постоји тенденција да се он умањи или избегне његово 
плаћање. Због тога су и настали порески рајеви, места са изузетно ниским по-
реским стопама. Преносом акумулираног богатства у пореске рајеве, појединци 
или компаније избегавају плаћање пореза у друштву у којем врше своју пословну 
активност, што причињава штету и неправду том друштву. На албуму Eutopia, Га-
бријел Зукман укратко разматра избегавање плаћања пореза у доба пандемијске 
кризе COVID-19. Због разарајућег утицаја пандемије на економију, у центру па-
жње Зукмановог излагања је избегавање великих мултинационалних компанија 
да плате порез, будући да остварују највећу зараду, а ипак избегавају да поштено 
плаћају порез. У доба глобалне кризе долази до трагедије заједничких добара када 
мултинационалне компаније остварују велику зараду и притом не плаћају порез 
како и колико треба, док остали имају велике губитке зато што морају да плате 
већи износ пореза. Порезе које мултинационалне компаније, или било која ком-
панија или појединац, избегавају да плате треба да надокнаде виши порези за гра-
ђане који редовно измирују своје пореске обавезе, најчешће домаћинства средње 
класе у Сједињеним Државама, Европи и земљама у развоју.24 Да би се исправи-
ла друштвена неправда која се чини, потребно је, прво, утврдити порески дефи-
цит, тј. разлику између онога што нека компанија треба да плати, ако је подложна 
минималној пореској стопи од 25% у свакој држави у којој послује, и онога што 
компанија стварно плаћа. Поред тога, потребно је да свака држава прикупи овај 
порески дефицит. У књизи The Hidden Wealth of Nation (2015) Зукман предлаже 
низ мера чији је циљ прикупљање прецизних информација о избегавању плаћа-
ња пореза широм света, као и низ мера које треба предузети како би се повратио 
ненаплаћени порез. За прецизну статистику потребно је оформити међународни 
регистар финансијског богатства, а да би се повратио ненаплаћени порез потреб-
не се пореске санкције које пропорцијално одговарају трошковима које порески 
рајеви стварају другим државама. У излагању на албуму Eutopia, Зукман закључу-
је да би прикупљање пореског дефицита великих мултинационалних компанија 

23 Mor, T. (2002) Utopija, Beograd: Utopija, стр. 191.
24 Zucman, G. (2015) The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens, Chicago & London: The 
University of Chicago Press, p. 2.
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било од виталног значаја за финансијски сектор и јавне службе који су у доба пан-
демијске кризе на снажном удару.25

Поред тога што порески рајеви указују на кризу капитализма, они такође ука-
зују и на кризу демократије савременог света. Као што Сез [Emmanuel Saez] и Зук-
ман запажају, „тријумф пореске неправде је, пре свега, порицање демократије”, 
будући да порез представља законску обавезу која важи за све, а не само за оне 
који не могу да избегну његово плаћање.26 Елиминација пореских рајева треба да 
искорени похлепу најбогатијих, као што су мултинационалне компаније, која је 
узрок финансијске неправде и неједнакости у савременом свету.

Поред кризе капитализма и демократије, савремени свет је на прагу климатске 
кризе. У свом излагању на албуму Eutopia Кристијана Фигуерас разматра панде-
мијску кризу COVID-19 као део обједињених криза савременог света, климатске, 
економске, друштвене и политичке кризе, али и као катализатор који убрзава ути-
цај свих тих криза, продубљујући економски хаос и друштвену патњу.27 Да бисмо 
избегли климатско ванредно стање и друге проблеме, потребно је развити отпор-
ност у смислу здравља појединаца, чисте и здраве економије, као и здраве демо-
кратије. Но, проблеми који се тичу здравља, економске стабилности и друштвене 
правде не могу се решити ако се не реши проблем климатских промена. Зато је 
потребан активизам на свим нивоима, сваког појединца и сваког колектива, како 
би се избегло даље загађење екосистема наше планете које угрожава опстанак жи-
вота на њему. Пошто су климатске промене мајка свих проблема, како Фигуерес 
и Ривет-Корнак [Tom Rivett-Carnac] тврде у књизи The Future We Choose: Surviving 
the Climate Crisis (2020), свако коме је стало до друштвене правде, здравља људи, 
економске стабилности и међугенерацијске правде, треба да се интересује и за 
климатске промене.28 Притом, пандемијска криза би требало да нас подстакне на 
колективне акције, будући да смо заједно снажнији и отпорнији. Излагање на ал-
буму Eutopia Фигуерес завршава реченицом: „Будућност коју бирамо је у рукама 
сваког од нас ко живи у данашњици.”29

Свет у којем живимо би свакако био бољи кад би био еутопија, будући да дру-
штвена неједнакост и нестабилност, неправда због извлачења капитала у пореске 
рајеве и климатско ванредно стање представљају озбиљне претње за савремени 
свет. Међутим, постоје проблеми које Eutopia не отвара, а које имплицира, на 

25 Massive Attack x Saul Williams featuring Professor Gabriel Zucman, #TAXHAVENS, Eutopia EP, 10. july 
2020, 24. december 2021, https://www.youtube.com/watch?v=balF4lf-Rt4&ab_channel=MassiveAttackVEVO 
26 Saez, E. and Zucman, G. (2019) The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make 
Them Pay, New York: W. W. Norton & Company.
27 Massive Attack x Algiers featuring Christiana Figueres, #CLIMATEEMERGENCY, Eutopia EP, 10. july 
2020, 24. december 2021, https://www.youtube.com/watch?v=FoBYMAla9_8&ab_channel=MassiveAt-
tackVEVO 
28 Figueres, C. and Rivett-Carnac, T. (2020) The Future We Choose: Surviving the Climate Crisis, New York: 
Alfred A. Knopf.
29 ”The future we choose is in the hands of each of us alive right now.”
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пример: да ли савремена друштва могу приуштити универзални основни дохо-
дак? Да ли је редистрибуција богатства помоћу опорезивања оправдана? Да ли је 
поврат на друштвени капитал праведнија и боља могућност од опорезивања ради 
финансирања универзалног основног дохотка? Како економије земаља у развоју 
могу прећи на чисту економију која захтева велика улагања? Иако Eutopia не пру-
жа одговоре на ова важна питања, она је усмерена на фундаменталне проблеме на 
глобалном плану. Eutopia пружа само неке одговоре који су утемељени на теориј-
ском раду и искуству политичког деловања, али не и заокружену теорију, која се 
и не може очекивати од једног дела популарне културе. Eutopia јесте политички 
трактат у савременој популарној култури који представља недовршене симпатије 
према друштвеној правди и благостању, а који треба да покрене политичке акције 
у циљу стварања бољег света.

4. ЗАКЉУЧАК

Као што су идеолози нациста сматрали да популарна култура може створи-
ти одушевљење код народа и тако покренути политичке акције, дела популарне 
културе могу бити у функцији идеологије као и њене критике. Дела популарне 
културе могу бити у функцији експлицитне и имплицитне пропаганде, те се могу 
идеолошки злоупотребити, као што су то нацисти чинили. С друге стране, иако 
дела популарне културе могу бити идеолошки импрегнирана, она могу истовре-
мено бити и естетски вредна и друштвено значајна с обзиром на добре интенције 
на којима је заснована идеолошка агенда коју дело заступа. Политичка агенда коју 
Eutopia експлицитно представља је савремени израз здраворазумског размишља-
ња о добро уређеном друштву. Према том размишљању, сваки човек има право 
на сигурност која се тиче задовољења основних потреба; права и закони морају 
једнако да се односе на све грађане; рањиве друштвене групе треба заштитити; по-
требно је онемогућити најмоћније да злоупотребљавају своју моћ; друштво мора 
успоставити хармоничан однос с природом и размишљати не само о проблемима 
и ситуацији садашњице већ и дугорочно, о будућности и будућим генерацијама. 
Хуманистички приступ овог размишљања није новина, будући да се његови ко-
рени могу наћи још код Платона. Novum концепције албума Eutopia, као и других 
савремених концепција о добро уређењу друштва, попут оне из Варуфакисовог 
романа Друго сада, јесте у предложеним решењима проблема друштва у актуал-
ним историјским околности, која као таква треба да омогуће остварење хумани-
стичких идеја у савременом свету.

Због популарне форме и нових медијских платформи дисеминација идеја ал-
бума Eutopia је свакако делотворнија. Како би ширење идеја било опсежније, из-
лагања са албума Eutopia су преведена на више светских језика. Али, поред „про-
поведања” идеја, аутори албума Eutopia, Massive Attack и Марк Дон, ангажовани 
су у остваривању тих идеја у сфери својих могућности. Massive Attack у сарадњи с 
Тиндал истраживачким центром за климатске промене (Tyndall Centre for Climate 
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Change Research) покушава да осмисли начин да се умањи штетни утицај турнеја 
музичких извођача на животну средину, да се приликом транспорта опреме, уче-
сника у турнеји и публике умањи емитовање угљен-диоксида, као и количина пла-
стичног и другог отпадног материјала. Циљ је да музичка индустрија или, шире 
гледајући, индустрија културе и забаве постане „чиста” или „зелена”, што се им-
плицитно подразумева у концепцији албума Eutopia и њеном захтеву за чистом, 
здравом економијом. Massive Attack, град Ливерпул и пионири „зелене” енергије 
Ecotricity 2020. године су планирали одржавање музичког догађаја с ниским ниво-
ом загађења угљен-диоксидом, који је одложен због пандемије COVID-19. Massive 
Attack подсећа да је пандемија COVID-19 још један разлог због којег треба про-
менити начин одржавања турнеја у индустрији културе, али и прилика да се та 
промена оствари.30 То је и један од главних закључака албума Eutopia, да панде-
мија COVID-19, поред тога што увећава глобалне проблеме о којима Eutopia гово-
ри, представља прилику да се друштво промени и побољша. На тај начин Massive 
Attack и Eutopia пружају разлоге за друштвену критику који би требало да нас 
подстакну на активизам у актуалним околностима, а у домену сопствених могућ-
ности.
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POPULAR CULTURE IN FUNCTION OF SOCIAL CRITIQUE:  
THE CASE OF EUTOPIA

Abstract: The objective of this paper is to show how popular culture can have a function of 
social critique, discussing the ideas of Massive Attack’s Eutopia EP. Despite problems related 
to a certain definition of popular culture and its ideologization, the paper will try to show 
that popular culture represents an appropriate and efficient instrument of social critique. 
Social criticism in popular culture points to the problems of the society in current circum-
stances. During the COVID-19 pandemic in 2020, a conceptual album, Eutopia, was pub-
lished on the Internet platforms. Eutopia is presented as an audio-visual material in a pop-
ular format, with the voice-over narrative expositions of the scholars and activists about the 
contemporary problems, economic insecurities and inequalities, social injustices and climate 
emergencies. The pandemic situation caused a dramatic manifestation of the global struc-
tural problems, which represent an existential threat to the entire human society. From this 
standpoint, Eutopia provides solutions to some of the greatest problems of humanity today, 
suggesting a universal basic income, elimination of tax havens and general activism steered 
to overcoming and avoiding a climate emergency. Inspired by Thomas More’s Utopia, a pop-
ular novel and masterpiece of Renaissance humanism, Eutopia presents a realistic Utopian 
vision that should motivate the entire public to assess and engage in a search for a better, just 
society. Therefore, Eutopia represents a creative piece of contemporary popular culture with a 
role of social critique, based on a humanistic endeavour of amelioration of humanity.

Key words: Massive Attack, More’s Utopia, critique of ideology, engagement
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ПОПУЛАРНА КУЛТУРА КАО 
ПОПРИШТЕ ИДЕОЛОШКИХ БОРБИ: 
УСПОН СКАЈВОКЕРА И ПОВРАТАК 

РЕГРЕСИВНИХ ВРЕДНОСТИ 
Сажетак: Рад се бави односом између фандома Ратова звезда и последњег наставка 
завршне трилогије филмова, Успоном Скајвокера (Џ. Џ. Абрамс, 2019). Изабрана 
студија случаја условљена је реакцијом фандома на претходну, осму епизоду саге 
Ратова звезда, Последње џедаје (Рајан Џонсон, 2017), која је имала нарочито пола-
ришући ефекат на фандом. Док је један део славио прогресивност филма, други је 
Последње џедаје негативно оценио као вид ширења социјалистичке/феминистичке 
пропаганде. Притисак који је поменути део фандома извршио путем друштвених 
мрежа чини се да је био довољан да завршница саге поприми неочекивани заокрет, 
те да раскине са утврђеним наслеђем претходних филмова. Циљ рада је стога да 
укаже на вредносне обрасце заступљене у Успону Скајвокера, као вид одраза фан-
дома – мизогинија, расизам, токсична мушкост. Из тога произилази основна хипо-
теза да популарна култура, због своје делатне природе, постаје поприште идеоло-
шких борби и простор нецензурисани регресивних вредности. 

Кључне речи: популарна култура, Ратови звезда, фандом, идеологија

УВОД

Популарна култура јесте феномен који одражава вредности друштва, те под-
разумева наше активно учешћа у њој. Уопште узев, највећи медији попу-
ларне културе, као што су телевизија, филм, музика, интернет, поред тога 

што служе као видови забаве, уједно представљају и облике културних експресија. 
Додатно, популарна култура игра кључну улогу у томе како доживљавамо соп-
ствени идентитет, као и друге идентитетске групе. Посебан случај у овом смислу 
представљају филмови Џорџа Лукаса [George Lucas].

Од самог почетка, Ратови звезда били су двоструко кодирани. Џорџ Лукас 
је настојао да од Ратова звезда направи врсту савремене бајке1, али су филмови 

1 McDowell, J. C. (2017) The Gospel According to Star Wars, Faith, Hope and the Force, Kentucky: Westminster 
John Knox Press.
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истовремено садржали критику актуелне политичке и друштвене климе, те су се 
обраћали и одраслој публици. Сâм Лукас је навео да су прве епизоде (1977−1983) 
биле подстакнуте ратом у Вијетнаму – зла, тлачитељска, технолошки и економски 
супериорна Империја (енгл. Empire) била је алегорија за Сједињене Америчке Др-
жаве, док су ликови добрих побуњеника у саги били инспирисани вијетнамским 
снагама и њиховом неочекиваном победом.2 Исто је важило и за преднаставке 
(1999−2005), који су алудирали на администрацију Џорџа Буша, па тако Анакин 
Скајвокер практично парафразира Бушове речи о односу између исламских теро-
риста и западних држава: „Ако ниси са мном, онда си мој непријатељ.”3 Стога, није 
изненађење што су и нове епизоде Ратова звезда од 2015. године тежиле да задрже 
овакве сентименте. Већ у Буђењу силе (Star Wars: Episode VII – The Force Awakens, 
2015, J. J. Abrams) било је приметно да је Дизни−Лукасфилм (Disney Lucas Film) на-
стојао да адресира актуелне идентитетске политике, тиме што је увео јаке, женске 
ликове, као и бољу свеукупну репрезентацију рода, расе, етницитета и сексуал-
ности. Ова тенденција доживела је свој врхунац с Последњим џедајима (Star Wars: 
Episode VIII – The Last Jedi, 2017, Rian Johnson), који је директно ословио проблеме 
родних динамика и дискриминације, класног трвења и ратног профитерства, за-
државајући идеолошки оквир који је поставио Џорџ Лукас 1977. године. 

Ипак, поменута епизода имала је нарочито поларишући ефекат по љубитеље 
саге (у даљем тексту фандом). Мада је овај удео публике, који је Последње џедаје 
негативно оценио као вид ширења социјалистичке пропаганде, био мањи у одно-
су на већину, притисак који су извршили преко друштвених мрежа, исказујући 
своје незадовољство, био је довољан да се завршница саге, Успон Скајвокера (Star 
Wars: The Rise of Skywalker, 2019, J. J. Abrams) претвори у „највећу културну крађу 
декаде”.4 Успон Скајвокера се упадљиво бави крвним сродством, генима, родним 
улогама и моћи. Додатно, с обзиром на то да се до овог тренутка утврдило да је 
Успон Скајвокера зарадио мање у односу на Последње џедаје (1.074 милиона аме-
ричких долара наспрам 1.333 милиона), може се рећи да циљ Дизни−Лукасфилма 
није био финансијски, већ да задовољи потребе незадовољне мањине у оквиру 
фандома. Разлози су, стога, претежно идеолошки – Боб Ајгер [Bob Iger], генерал-
ни директор Дизнија, највероватније је страховао да ће бити оптужен за ширење 
социјалистичких идеја и феминистичке агенде. Оваква идеолошка интервенци-
ја неповратно је раскинула са завештањем Кембеловог мономита5 и контину-

2 Teague Beckswith, R. ’Star Wars’ Influenced U. S. Politics in Unexpected Ways, 10. 10. 2017, 10. 10. 2021, 
https://time.com/4975813/star-wars-politics-watergate-george-lucas/ 
3 O’Connor, M. What Are The Politics of ’Star Wars’?, 14. 9. 2016, 10. 10. 2021, https://www.newsweek.com/
does-star-wars-endorse-political-republican-democrat-498365 
4 Mendelson, S. ’Rise Of Skywalker’ Is The Worst ’Star Wars’ Movie Ever, 18. 12. 2019, 6. 9. 2020, https://
www.forbes.com/sites/scottmendelson/2019/12/18/review-disney-and-lucasfilms-star-wars-the-rise-of-
-skywalker-is-a-terrible-end-to-the-skywalker-saga/#49cb8974113c 
5 Кембелов мономит је уско повезан с концептом херојевог путовања, а односи се на поље компара-
тивне митологије и наратологије. Кембел тврди да све древне митологије почивају на истом наративу 
по којем јунак пролази кроз дванаест фаза духовног развоја, које симболишу промену идентитског 



181

ПОПУЛАРНА КУЛТУРА КАО ПОПРИШТЕ ИДЕОЛОШКИХ БОРБИ: УСПОН СКАЈВОКЕРА И ПОВРАТАК РЕГРЕСИВНИХ ВРЕДНОСТИ 

итета претходних осам филмова. Рад се зато заснива на студији случаја Успона 
Скајвокера, односно корелацијом између фандома и регресивних вредности које 
су заступљене у филму, како би указао на делатну природу популарне културе, 
која постаје поприште идеолошких борби, па уједно служи и као индикатор спо-
љашње друштвене реалности и актуелних вредности.

ФАНДОМ: НЕЦЕНЗУРИСАНИ ПРОСТОР РЕГРЕСИВНИХ 
ВРЕДНОСТИ

Последњи џедаји Рајана Џонсона [Rian Johnson] изазвали су низ ланчаних ре-
акци ја код љубитеља Ратова звезда, који нису били задовољни филмом. Од тога да 
су снимани видео-есеји, апелујући да се отпусте творци филма, преко организова-
ња кампања за финансирање римејка, до тога да су чак започете петиције како би 
се филм искључио из канона, овај део фандома је тако исказао своје незадовољство 
осмом епизодом Ратова звезда. Битно је истаћи да је поменути део фандома пред-
стављао мањину – између 10,5% до 21,9% негативних твитова од целокупног броја 
упућено је на рачун режисера Рајана Џонсона и самог филма.6 На основу ових пода-
така, лако је увидети да је већина била задовољна филмом, или макар била неутрал-
на. С друге стране, у истом истраживању утврђено је да је већина ових коментара 
потицала од мушкараца, при чему је сваки трећи изразио мизогине, реакционарне 
или конзервативне ставове.7 С обзиром на то да је Успон Скајвокера снимљен као 
одговор на негодовање изазвано претходним филмом, у овом делу рада изнећемо 
преглед теорија из студија фандома (енгл. fandom studies), како бисмо касније кроз 
студију случаја Успона Скајвокера утврдили корелације између основних каракте-
ристика фандома и вредности које се промовишу у завршници саге. 

Студије фандома сада се већ налазе у својој трећој фази. У другом издању књиге 
Fandom: Identities and Communities in a Mediated World, аутори објашњавају развој 
ових студија, те како су технолошке, друштвене и културне промене допринеле 
томе да фандом постане опште искуство – „Већина људи је љубитељ [фан] нечега”.8 
Прва фаза, или први талас ових студија превасходно се бавио питањима моћи и 
репрезентације. Конзумација популарних масовних медија постала је поприште 
борби за превласт, јер по становишту аутора првог таласа студија фандома, фа-
нови се: „[...] везују за културне укусе потчињених друштвених група, нарочито 

стања од детета до одрасле, у потпуности интегрисане особе (видети: Campbell, J. (2004) The Hero 
With A Thousand Faces, Princeton: Princeton University Press).
6 Bay, M. (2018) Weaponizing the haters: The Last Jedi and the strategic politicization of pop culture through 
social media manipulation, First Monday 23, Chicago: University of Illinois.
7 Исто, стр. 28.
8 Sandvoss, C. Gray, J. Lee Harrington, C. Introduction: Why Study Fans?, in: Fandom: Identities and 
Communities in a Mediated World, eds. Sandvoss, C. Gray, J. Lee Harrington, C. (2017), New York and 
London: New York University Press, pp. 1−18.
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оних који су обесправљени било којом комбинацијом рода, узраста, класе и расе.”9 
У том смислу, фандом престаје да означава тек неку скупину особа који су фанови 
(енгл. fans), односно љубитељи нечега, већ је у питању колективна стратегија којом 
тако оформљене заједнице људи подривају пожељна значења која се дисеминују с 
врха хијерархије.10 Први талас студија фандома се зато разуме као врста активи-
стичког делања, с обзиром на то да постоје корелације с првим стадијумима ак-
тивности друштвених група и идентитетских политика које су у очима мејнстрим 
друштва они Други – омладина, жене, аутсајдери, сиромашни и сл.11 

Други талас бавио се, уместо дихотомијом између парадигме отпора и пара-
дигме сједињавања (енгл. resistance/incorporation paradigm)12 репликацијом дру-
штвених и културних хијерархија унутар култура и супкултура фанова. Основна 
премиса другог таласа јесте да је хабитус фанова одраз и даља манифестација њи-
ховог друштвеног, културног и економског капитала. Фандом више није средство 
еманципације, већ су ове интерпретативне заједнице уграђене у постојеће дру-
штвене и културне услове.13 

Трећи талас се тиче интраперсоналних мотивација фанова и свеобухватних 
друштвених, културних и економских трансформација нашег доба, па се зато 
усмерио ка разумевању међусобних релација између фанова и објеката њихове 
наклоности.14 У томе је кључан моменат имало премештање ових друштвених гру-
па у дигитални простор, тј. стварање интернет заједница кроз различите форуме, 
сајтове, мејлинг листе и сл. Самим тим, ови теоретичари све више пажње обраћају 
на степен емотивне инволвираности фанова и које последице то уопште има по 
критичко промишљање сопствених реалности и идентитета.15

Дакле, већ од самог зачетка дисциплине, аутори који су се бавили студијама 
фандома расветљавали су унутрашње конфликте између фанова, као и однос из-
међу продуцената и фанова. Међу ауторима који су допринели развоју студија 
поменућемо оне који су нарочиту пажњу усмерили ка питањима хетеронорматив-
ности, модела мушкости и расних предрасуда у оквиру фандома. 

Када је реч о концепту мушкости, у публикацији Toxic Geek Masculinity in Media: 
Sexism, Trolling and Identity Policing, ауторке га везују за психолошку категорију 

9 Fiske, J. The cultural economy of fandom, in: The adoring audience: fan culture and popular media, ed. 
Lewis, L. A. (1992), London and New York: Routledge, pp. 30−49.
10 Исто, стр. 30.
11 Sandvoss et al. нав. дело, стр. 3−4.
12 Abercrombie, N. and Longhurst, B. (1998) Audiences: a sociological theory of performance and imagination. 
Thousand Oaks: Sage.
13 Sandvoss, C. Gray, J. Lee Harrington, C. Introduction: Why Study Fans?, in: Fandom: Identities and 
Communities in a Mediated World, eds. Sandvoss, C. Gray, J. Lee Harrington, C. (2017), New York and 
London: New York University Press, p. 5.
14 Исто, стр. 7.
15 Harrington, C. L. and Bielby, D. (1995) Soap Fans: Exploring Pleasure and Making Meaning in Everyday 
Life, Philadelphia, PA: Temple University Press; Hills, M. (2002) Fan Cultures, London: Routledge; Sandvoss, 
C. (2005) Fans: The Mirror of Consumption, Cambridge: Polity Press.
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хипермушкости, која своје упориште има у хиперболисаним мушким културним 
стереотипима, који се уобичајено налазе у односу супротности са женскошћу, 
што ће објаснити аналогијом између штребера (geeks) и спортиста (jocks).16 Сукоб 
између ова два модела мушкости заправо је парабола институционалне борбе за 
превласт – штребери су одређени својом беспомоћношћу унутар традиционал-
них простора, па морају да створе своје институције и дефиниције мушкости у 
којима су успешни.17 Тако је настао алтернативни облик хипермушкости, који је у 
међувремену постао далеко заступљенији у популарној култури. Појам штребера 
је тиме доживео промену, па је од статуса аутсајдера стекао одредницу инсајде-
ра – ауторке о овоме говоре као о термину који служи за самоидентификацију и 
означавање припадности одређеној супкултури, која је постала доминантна како 
у популарним медијима тако и у другим економским и културним структурама.18 
Ипак, чак и штреберска мушкост, као основна одлика фандома, показује суштин-
ску корелацију са оним што ауторке називају токсичном хетеросексуалном белом 
мушкошћу, која је дубоко укорењена у актуелним културним превирањима.19 

Како се штреберска мушкост дистанцира од женског штреберског идентитета 
најуочљивија је у случају гејминга (енгл. gaming). Последњих неколико година за-
бележена је појачана активност такозваног гејмергејт (енгл. Gamergate) колектива, 
групе која је посвећена таргетирању и ућуткивању оних појава у гејмерској зајед-
ници које су оцењене као превише „феминистичке” или као „борци за друштвену 
правду” (енгл. social justice warriors).20 Ово је уједно био један од честих аргумената 
који се јављао уз негативну критику Последњих џедаја, како су „борци за друштвену 
правду” на силу наметали промоцију разноврсности и феминизма на рачун самог 
наратива.21 Ипак, наведени конфликт могао би се пре схватити као део политичке 
поларизације западних друштава, те је сукоб одраз постојећих огорчења у свету.22

Тиме штреберски идентитет као стожер одређеног фандома постаје поприште 
борби у којима постоје јасно дефинисане границе ко сме да буде његов члан, а 
ко не. Реторика оваквих покрета често има исту поруку, а то је да жене, а наро-
чито феминисткиње, доприносе урушавању штреберске културе.23 У том смислу, 
најрелевантнији је случај Аните Саркизиен [Anita Sarkeesian]. Сајбер претње и 

16 Salter, A. and Blodgett, B. (2017) Toxic geek masculinity in media: Sexism, trolling, and identity policing, 
London: Palgrave Macmillan.
17 Исто, стр. 1.
18 Исто, стр. 5.
19 Исто.
20 Thomsen, M. Gamergate And The Unbearable Maleness Of Computers, 16. 10. 2014, 5. 9. 2020, 
https://www.forbes.com/sites/michaelthomsen/2014/10/16/gamergate-and-the-unbearable-maleness-of-
-computers/#647ba5301c84 
21 Spiliakos, P. Star Wars & Culture-War Vortex, 24. 7. 2019, 6. 9. 2020, https://www.nationalreview.
com/2018/07/starwars-films-cultural-debate-social-justice-politics/ 
22 Bаy, M. нав. дело, стр. 3.
23 Salter, A. and Blodgett, B. нав. дело, стр. 12.
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узнемиравање које је доживела достигло је такве размере да је на крају морала 
да буде укључена и полиција, с обзиром на то да су њени лични подаци јавно об-
јављени.24 За ово постоји и посебан термин − токсична технокултура (енгл. toxic 
technoculture) како би се описале конзервативне вредности које се пропагирају 
кроз онлајн гејминг и платформе као што су: Редит, Фоурчен (4chan), Твитер.25

Хипермушкост стога почива на чврсто утврђеним родним улогама, чије су 
одлике дијаметрално различите. С обзиром на то да модел мушкости у складу с 
родним улогама представља сваку негацију женског и женственог, онда преоста-
је мало простора за варијације или алтернативну репрезентацију рода. Надаље, 
хипермушке одлике могу да се поделе на две уопштене групе – идентификација 
с мушким физичким карактеристикама, док се друга односи на обрасце понаша-
ња, емотивних реакција и начина размишљања. Обе групе су по својој природи 
есенцијалистичке, јер се заснивају на концептима урођене мушкости или мушког 
идентитета. Свако ко не поседује или не показује ове карактеристике губи своју 
мушкост. Зато је мушкост стање без емоција – мушкарци би требало да су хладни, 
прорачунати и вођени искључиво логиком, као што су Спок из Звезданих стаза, 
Шерлок Холмс или Доктор из Доктора Хуа. 

С друге стране, хипермушкост условљава да женски ликови остану периферни. 
Они служе као вид награде за нечије јунаштво, или као лик који треба да се спасе, 
или су једноставно публика која се диви главном јунаку. Осим тога што се женски 
ликови тиме одбацују као потенцијални јунаци и подједнако вредне чланице фан-
дома, тако се одбацују и све друге амбивалентне репрезентације. За овакву заједни-
цу, било који лик који се родно не конформира доживљава се као напад на супкул-
туру, па они ликови који ипак превазиђу границе традиционалних родних улога 
често изазивају прилично агресивну реакцију негодовања од стране фандома.26 

Када говоримо о раси, чини се да питање расних предрасуда међу фановима по-
стаје релевантно тек с неком контроверзом, која указује на очигледне расистичке 
обрасце понашања. То је, између осталог, био случај с поменутим гејмергејт колек-
тивом, а затим и с јасним таргетирањем глумаца као што је Кели Мери Тран [Kelly 
Marie Tran].27 Тако је у априлу 2019. године спроведено онлајн-истраживање у ко-
јем је учествовало око 17.000 фанова, који су одговарали на питање како оцењују 
заступљене праксе „спаривања” ликова (енгл. shipping) у различитим медијским 

24 Hall, C. Anita Sarkeesian shares the graphic, violent threats that fill her Twitter feed, 27. 1. 2015, 5. 9. 
2020, https://www.polygon.com/2015/1/27/7923521/anita-sarkeesian-shares-the-graphic-violent-threats-
-that-fill-her 
25 Massanari, A. (2017) #Gamergate and The Fappening: How Reddit’s algorithm, governance, and culture 
support toxic technocultures, New Media and Society 19, Thousand Oakes: SAGE.
26 Salter, A. and Blodgett, B. нав. дело, стр. 26.
27 Видети: Menta, A. Racist Attacks Against Kelly Marie Tran Posted to Rose Tico’s ’Wookieepedia’ 
Page. Newsweek. 19. 12. 2017, 6. 9. 2020, https://www.newsweek.com/racist-rose-tico-wookieepedia-
-page-753063; Tran, K. M. I Won’t Be Marginalized by Online Harassment, 21. 8. 2018, 4. 9. 2020, https://
www.nytimes.com/2018/08/21/movies/kelly-marie-tran.html 
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текстовима. Иако се анкета није директно тицала идентитета фанова, демограф-
ски подаци коју су прикупљани укључивали су пол, сексуалност и расу. На основу 
прикупљених података, показано је да je око 76% испитаника билo англоамери чког 
порекла, као и да су већина најпопуларнијих парова у медијским текстовима, како 
дијахронијски тако и у садашњем тренутку, били белци.28 Ово, свакако, није неу-
трално опажање, иако фандом често занемарује расу као релевантну структуру.29 
Непажња која се посвећује овој врсти друштвене неједнакости, а у поређењу са 
основним закључцима о фандому које смо изложили на почетку овог одељка, тичу 
се тога да се читав фандом у очима мејнстрим друштва сагледава као онај Други, 
иако се испоставља да његов већи део представљају људи из доминантних иден-
титетских група – белци и хетеросексуални мушкарци.30 Овде је корисно додати 
и запажање везано за расу и расизам на интернету, а то је да наведени проблеми 
не ишчезавају ни у овој сфери, већ опстају на начине који су јединствени баш за 
интернет, поред већ уобичајених облика расних предрасуда које су присутне како 
онлајн тако и офлајн.31

Уопште, начин на који се фанови представљају у мејнстрим медијима указује 
на хегемонијску позицију белине. Контрадикторност коју смо раније спомињали 
односи се на то да, иако се белина конвенционално доживљава као позиција при-
вилегије, репрезентација фанова може да се схвати као врста девијације у односу 
на конструисану норму белине, која у себе укључује и хетеросексуалност.32 Ово 
није безначајно поменути, јер сам начин на који се фандом концептуализује у ме-
дијским текстовима утиче и на његово разумевање и даљу анализу у студијама 
фандома. Мејнстрим друштво идеју фандома везује за неуспелу нехетеронорма-
тивну белину, тј. одсуство традиционално схваћених мушких особина. У пита-
њу је регулаторна функција, која се објашњава у склопу устоличења белачке хе-
теросексуалне мушкости, а која надаље генерише фандом као конструкт одређен 
расом.33 О нераскидивости хетеронормативности и белине такође говори Џудит 
Батлер [Judith Butler] – раса другачије дефинише тела која су одређена својом сек-
суалношћу или класом у односу на постојеће разлике које се приписују „белим” 
и „не-белим” телима, другим речима − повлашћенији положај у друштву имаће 

28 Fansplaining. The Fansplaining Shipping Survey: Results. 3. 5. 2019, 5. 9. 2020, https://public.tableau.
com/views/TheFansplainingShippingSurveyResults/SurveyDemographicsRace?%3Aembed=y&%3Ashow
VizHome=no&%3Adisplay_count=y&%3Adisplay_static_image=y&%3AbootstrapWhenNotified=true 
29 Stanfill, M. Doing fandom, (mis)doing whiteness: Heteronormativity, racialization, and the discursive 
construction of fandom, in: A Companion to Media Fandom and Fan Studies, ed. Booths, P. (2018), New 
Jersey: Wiley Blackwell, pp. 305−317.
30 Warner, K. J. in: Cupcakes, Pinterest, and Ladyporn: Feminized Popular Culture in the Early Twenty‐First 
Century, ed. Levine, E. (2015), Urbana, IL: University of Illinois Press, pp. 32−50.
31 Daniels, J. (2013) Race and Racism in Internet Studies: A Review and Critique, New Media & Society 15, 
Thousand Oakes: SAGE.
32 Stanfill, M. in: Race and Ethnicity in Fandom: Transformative Works and Cultures, eds. Reid, R. A. and 
Gatson, S. (2011), Organization for Transformative Works.
33 Stanfill, M. (2018) нав. дело, стр. 306.
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бела особа упркос својој хомосексуалној оријентацији, или припадности одређе-
ној класи, него што је то случај са другим „не-белим” особама.34 На основу изнетих 
теоријских полазишта, у наредним деловима рада аргументоваћемо како Успон 
Скајвокера представља одраз наведених вредности.

РЕЈ ВИШЕ НЕ ПОСТОЈИ

Развој Рејиног (Rey) лика у седмом и осмом наставку представљен је уз готово 
академски степен посвећености. У Буђењу силе Реј се упушта у авантуру, долази у 
контакт са својом женственошћу, урања у сопствено подсвесно и започиње дубљу 
самоспознају у Последњим џедајима, те је била на путу да заокружи хероинино пу-
товање, крећући се од једног до другог идентитетског стања, од стадијума детета 
до одраслог појединца. 

У Успону Скајвокера Реј одједном постаје недовољно достојна светлосне сабље, 
која ју је испрва, у Буђењу силе, сама изабрала за свог носиоца. Додатно, Успон 
Скајвокера подстрекава идеју како Реј није достојна ничега што припада Скајво-
керима – отуда читава неопходност Рејиног обучавања како би уопште имала пра-
во да рукује сабљом која је део породичног наслеђа Скајвокерових. Чак је и дух 
Лука Скајвокера (енгл. Luke Skywalker) прекорева због тога што се према сабљи не 
опходи с више поштовања. Буђење силе је већ утврдило да је Реј предани борац, с 
обзиром на то да је одрастала у окружењу у којем је морала да се бори за себе. Што 
се тиче њеног познавања Силе (енгл. Force), већи део тог знања потиче из неоче-
киване везе коју је кроз Силу остварила са Кајлом Реном (енгл. Kylo Ren) – на исти 
начин читали су једно другом мисли. С друге стране, могли бисмо да тврдимо да, 
с обзиром на то да Реј сада поседује џедајске списе, због истих мора да се обучава 
и да учи из њих. То, ипак, није случај. Од метафизичког знања, на које се значајно 
алудирало у Последњем џедају, џедајски списи сведени су на пука упутства. 

Реј је, између осталог, одузет бес, који је нарочито приказан у седмом и осмом 
наставку. Испоставља се да Реј није бесна зато што је повређена или због тога 
што је изгубила Хана, очинску фигуру, због тога што се бори против Кајла Рена 
или Сноука (енгл. Snoke), или због страха да ће изгубити своје пријатеље. Реј је 
бесна због свог генетског преоптерећења, с обзиром на то да њен бес потиче од 
Палпатина (енгл. Palpatine). Како би се ова позиција додатно нагласила, Кајло Рен 
ће јој у филму експлицитно рећи како не само да поседује моћ већ да има Палпа-
тинову моћ. Када се исправно употреби, бес постаје моћно средство трансформа-
ције. Женски бес је, стога, највећи непријатељ по статус кво, с обзиром на то да 
је његова патологизација намерно коришћена не би ли се жене пацификовале и 
спречиле да се побуне против своје опресије. Зато суштински не изненађује зашто 
Успон Скајвокера представља Рејин бес као вид породичног преоптерећења.

34 Butler, J. (1993) Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex, New York: Routledge.
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Овакво духовно неутралисање и деградација Рејиног лика доследно траје све 
до краја филма. Реј губи своју сродну душу, другу половину мистичне дијаде, али 
не проводи ни тренутак оплакујући његову смрт. Додатно, Реј дословце регреси-
ра на своју некадашњу инфантилну верзију из Буђења силе, када се спусти низ 
пешчану дину и врати свом усамљеничком животу пустињака, или још – девице 
(одевена у бело, окружена духовима). 

Буђење силе је установило следеће: Рејин страх од самоће, њену мржњу према 
Џакуу (енгл. Jakku), те да је њен боравак на том месту мотивисан искључиво ње-
ном очајничком жељом да негде припада, и коначно њену љубав према бујном 
зеленилу на другим планетама, што би могло да се разуме као њено сексуално бу-
ђење и прихватање сопствене женствености. Управо из наведених разлога Успон 
Скајвокера обесмишљава развој Рејиног лика од почетка нове трилогије. Надаље, 
док је фигура Реј Палпатин већ проблематична сама по себи, што смо раније поме-
нули, фигура Реј Скајвокер наративно је неубедљива и нелогична, па се самим тим 
легенда о Скајвокерима преноси на наредну генерацију, упркос низу обећања да 
је Успон Скајвокера истински завршетак саге о династичкој породици Скајвокера. 
Док су се прва, друга и трећа епизода (Star Wars: Episode I – The Phantom Menace, 
1999, George Lucas; Star Wars: Episode II – Attack of the Clones, 2002, George Lucas; 
Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith, 2005, George Lucas) бавиле, на додуше 
помало неспретан начин, романтичном љубављу и сексом, Успон Скајвокера гото-
во да поприма тонове квекерског менталитета, алудирајући на безгрешно зачеће 
тиме што Бен Соло (енгл. Ben Solo) спушта своју руку на Рејин стомак како би је 
исцелио својом енергијом.

Подилажењем фандому и токсичној технокултури, Успон Скајвокера јесте 
одраз баш тог менталитета. Према токсичној технокултури, Реј је оптужена да је 
превише моћна и доминантна, да би то, неиронично и до апсурдних сразмера, за-
иста постала у Успону Скајвокера – Реј самостално решава готово све проблеме, па 
је упадљиво како у свакој напетој ситуацији, Фин (енгл. Finn) дозива њено име у 
помоћ. Ипак, не изненађује да поменути део страствених љубитеља Ратова звезда 
није одреаговао на овакву претерану надградњу Рејиног лика, тиме само потврђу-
јући да надмоћна Реј никада није ни била проблем, већ фигура праве и аутентичне 
Реј, оне која се бори са сопственим страховима и бесом. У питању је истински 
снажан женски лик, као што је приказан на крају Последњег џедаја, који није био 
дужан никоме, осим себи и Сили. Реч је о Реј која је имала сопствену мисију и била 
једини господар своје судбине.

МАЈКЕ СА КАРИЈЕРАМА УНИШТАВАЈУ ГАЛАКСИЈУ

Док је Реј сведена на сопствену инфантилну верзију, Лејин (енгл. Leia) лик је 
у Успону Скајвокера зацементиран у обличју лоше мајке која је пребрзо и прела-
ко одустала од свог сина. Бена Солоа, као блудног сина, замениће Реј и По (енгл. 
Poe), с обзиром на то да Бен није успео да испуни Лејина очекивања. Додатно, у 
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последњем филму, Леја се приказује као неуспешни џедај и политичар. Њено џе-
дајско обучавање није успело зато што је желела да спречи да се предсказање ис-
пуни. Природа предсказања у Ратовима звезда је, иначе, прилично компликована, 
па чак у петом наставку, Империја узвраћа ударац (Star Wars: Episode V – Empire 
Strikes back, 1980, Irvin Kershner), Јода (енгл. Yoda) упозорава да предсказања не 
треба узимати као непроменљиву датост. Самим тим, идеја да Леја због предска-
зања напушта свог сина не делује довољно уверљиво. Између осталог, Леја није 
успела да се оствари као (добра) мајка, зато што је жртвовала свој приватни живот 
за каријеру, јер је желела да изгради Нову Републику, која се напослетку урушила. 
Нико од њених савезника није јој притрчао у помоћ у Последњем џедају, али су се 
зато појавили, из незнаних разлога, када је позив за помоћ упутио Ландо Калри-
сијан (енгл. Lando Calrissian).

Развој Лејиног лика у Успону Скајвокера контрадикторан је с раније установље-
ним каноном: Леја није волела наслеђе Скајвокера, што је била разумна поставка и 
логично исходиште њеног презира према чињеници да је Дарт Вејдер (енгл. Darth 
Vader) био њен отац. Ово је један од уверљивих аргумената зашто јој је било тешко 
да оствари везу с Беном – подсећао ју је превише на сопственог оца. Сличан случај 
је и с Лејом као џедајском фигуром. Иако је имала снажно интуитивно познавање 
Силе, Леја је одбила Лука и његову понуду да је обучава, те је Силу користила само 
онда када је то било апсолутно неопходно. Овај детаљ могуће је пронаћи у трило-
гији, која се бави периодом након Повратка џедаја и Буђења силе, у романима аме-
ричког аутора Чака Вендига (Chuck Wendig, Star Wars: Aftermath, 2015−2017). Осим 
тога, у роману Bloodline (2016) Клаудије Греј [Claudia Grey], Леја тек почиње да се 
мири са Анакиновим (енгл. Anakin) наслеђем, када шест месеци касније, Бен прела-
зи на мрачну страну (енгл. the dark side). На основу изложених примера види се да 
овај пролог није у сагласју с Лејиним ликом у Успону Скајвокера. Леја, једноставно, 
није желела да постане део џедајског пантеона, нити да постане налик свом оцу. 
Опхођење према наслеђу џедаја као некој врсти божанског ауторитета јесте управо 
оно што је убрзало Анакинов пад у преднаставцима. Сценаристе, Крис Терио [Chris 
Terrio] и Џ. Џ. Абрамс [J. J. Abrams] нису се, у том смислу, надовезали ни на логичку 
структуру преднаставака, изузимајући одређене цитате, који су постали култни на 
форумима као што је Редит и другим платформама: dew it; The Dark Side is a path to 
many abilities some may find... Unnatural... Поред тога, да је Леја била обучавана, као 
што се то у Успону Скајвокера сугерише, онда би требало да је она већ била у стању 
да комуницира са својим сином, па и да спречи смрт Хана Солоа (енгл. Han Solo) 
или Бенов пад на мрачну страну. Имплицитна порука Успона Скајвокера, из свега 
наведеног, јесте да Леја ни у једном аспекту није успела да се оствари. 

ТРАГЕДИЈА МУШКИХ ЛИКОВА: БЕН СОЛО И ХАКС

Бен Соло је једини јунак читаве саге чији је развој лика остао донекле нетакнут 
у Успону Скајвокера, мада се то може објаснити релативно малим бројем дијалога 
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и уопште времена које је додељено Адаму Драјверу [Adam Driver] у овом наставку. 
Бен Соло је био жртва менталног и емотивног насиља током већег дела живота. 
Чини се да је, између осталог, ово био проблем за велики део фандома, с обзиром 
на то да мушкарац, по традиционалном схватању, не сме да покаже слабост. Му-
шкарац се једино вреднује спрам своје снаге, а снага се овде разуме на рудимента-
ран начин. Бенов лик био је тако формулисан да је гледалац могао да се идентифи-
кује с њим. Он је успевао да се изнова уздигне, па чак и у буквалном смислу – Бен 
Соло успева да се уздигне из амбиса само зато што је био потребан Реј. Упркос 
насиљу које је преживео, он није емотивно отупео – у Буђењу силе пушта Фина да 
побегне, оплакује Ханову смрт, није могао себе да натера да убије Леју, пронашао је 
сродну душу у Реј, те и даље готово детиње тражи емотивну везу која му је толико 
дуго била ускраћена. Бенова суштинска снага лежи у томе што је преживео наси-
ље. Највећа снага сваког људског бића јесте превазилажење траума. Али управо 
зато што је био жртва насиља, у очима поменутог дела фандома, Бен је трајно 
лишен своје мушкости. 

Бенов злочин није било уништење Хоснијан Прајма (енгл. Hosnian Prime), па 
чак ни Ханова смрт. Џозеф Кембел [Joseph Campbell] је, уосталом, доста писао 
о симболизму патрицида и како свака култура на свету има макар један риту-
ал иницијације у којем се од младића очекује, симболички или чак дословно, да 
убију своје старије.35 Његов једини истински злочин зато је неиспуњавање норме 
мушкости. Овде би било корисно поменути и један други лик из универзума Ра-
това звезда. Реван (енгл. Revan) се појављује у игрици Star Wars: Knights of the Old 
Republic (2003). Наредио је потпуно уништење планете, па ипак, нико од љубитеља 
Ратова звезда није захтевао да он мора да умре како би се искупио за своје грехе. 
Реванов лик написан је, дакле, првенствено из мушке перспективе. Другим ре-
чима, он је поседовао праву мушкост. Бен за овај део фандома вечито „јадикује” 
(енгл. whine), што је виђено као типично женска одлика. Његове слабости односе 
се на осећања која очајнички покушава да сакрије, његову несталност, емотивне 
испаде. У том смислу, чак је и његова смрт представљена женски у виду пасивне 
предаје – Бен пада на тло и једноставно умире. Ово је начин на који се током више 
векова очекивало од женских ликова да умру, с обзиром на то да насилна, активна 
смрт, као што је смрт у борби, није била предодређена за жене, нити се сматрала 
прикладном за њих. Ово би могао да буде још један од разлога зашто је лик вице-
адмиралке Холдо (енгл. Holdo), из Последњих џедаја, нарочито лоше оцењен од 
стране овог сегмента публике. Њена смрт била је традиционално мушка, херојска 
смрт. Рајан Џонсон, као и све остало, па и ову сцену, написао је с јасном намером, 
добро познајући динамику родних односа.

Говорећи о искупљењу, Успон Скајвокера нуди проблематичну поруку. Једи-
но искупљење за грешке из прошлости дешава се кроз смрт. С друге стране, по-
стоји низ других примера који подривају ову логику. Џеси Пинкман (енгл. Jesse 

35 Campbell, J. (2004) The Hero With A Thousand Faces, Princeton: Princeton University Press, p. 72.
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Pinkman), убица, лопов, зависник од психоактивних супстанци, лош син, своје 
искупљење доживљава кроз покајање у Чистој хемији (Breaking Bad, 2008−2013, 
Vince Gilligan) и у Ел Камину (El Camino: A Breaking Bad Movie, 2019, Vince Gilligan). 
Сама књижевност је пуна оваквих случајева – Родион Раскољников убија немоћну 
старицу секиром, а своје покајање проживљава у егзилу, уз пратњу жене која га 
је волела. Чиста хемија, Ел Камино, Злочин и казна су у својој суштини туробне 
егзистенцијалне драме, па ипак, њихови јунаци добијају прилику за искупљење 
и крај пун наде. Џорџ Лукас, с друге стране, Ратове звезда одредио је као бајку: 
„Схватио сам да бајки заправо више нема [...] Желео сам да снимим [...] филм, који 
би ојачао савремену митологију и увео неку врсту основне моралности.”36 Бенов 
трагични завршетак, стога, није испунио очекивања бајке. 

Ако је циљ био да се Бен Соло изједначи с Дартом Вејдером („Довршићу оно 
што си започео”),37 онда је Бен Соло заправо само поновио Вејдерову смрт – Веј-
дер се жртвовао за оне које је волео, симболично изабравши да се жртвује за Лука, 
Леиног брата и Падмеиног (енгл. Padme) сина. Бен чини исто. Вејдер је владао 
галаксијом с Палпатином у сенци, Кајло Рен је владао галаксијом с Палапатином 
у сенци. Ипак, чак и с повезивањем начина Бенове смрти с Вејдеровом смрћу, по-
стоје одређене разлике због којих Успон Скајвокера поприма нарочито таман тон 
– Анакин је макар провео неко време срећан и вољен. Бен је читав свој живот 
био несхваћен, усамљен и мучен. Када Анакин бира да умре у Повратку џедаја 
(Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi, 1983, Richard Marquand), његова смрт је 
мирна и спокојна. Она је била последњи чин милосрђа према сину, с обзиром на 
то да су шансе да Анакин преживи биле мале. Анакин је имао своју прилику да се 
поздрави – Бен није. Анакин је био адекватно оплакан, а његово тело спаљено на 
погребној ломачи. Насупрот томе, Реј готово да је „заборавила” на Бена оног тре-
нутка када је издахнуо. Штавише, Бенова смрт визуелно је кодирана као пакао: у 
потпуности је сâм, нико му не прилази у помоћ, при чему је ово суштинска теоло-
шка дефиниција пакла – разједињење од вечног живота и апсолутна изопштеност. 

У овом смислу, постоје извесне сличности између Бена Солоа и генерала Хакса 
(енгл. Hux). Хакс је убијен само да би био замењен ликом који би више личио на 
Таркина (енгл. Tarkin) из филма Одметник 1: Прича Ратова звезда (Rogue One: A 
Star Wars Story, 2016, Gareth Edwards). Овиме се, ипак, завршавају све аналогије. 
Таркин није ништа мање претећа фигура од Хакса. Поред тога, његова мотивација 
се ни у једном тренутку сасвим не открива – он је зао, зато што изгледа зло, Пал-
патинов је поклоник, зато што је једноставно присталица његових идеја. Хаксова 
прича је, ипак, почела на убедљив начин – то је млад, арогантан и свиреп парве-
ни, чији је циљ да се докаже пред врховним вођом, Сноуком. На основу додатног 
материјала, који је изгубио своj значај (и значењe) у Успону Скајвокера, могуће је 
увидети и другу Хаксову страну – у питању је комплексна прошлост злостављаног 

36 McDowell, J. C. (2017) The Gospel According to Star Wars, Faith, Hope and the Force. Kentucky: 
Westminster John Knox Press, p. ix. 
37 Из седмог наставка, Буђење силе, у оригиналу: „I will finish what you started.”
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детета, које из освете убија оца. Хакс је уништио готово читав покрет отпора и 
посејао такав страх по галаксији, да се нико, па ни Лејини стари савезници, није 
усудио да им помогне на Креиту (енгл. Crait). У Последњем џедају, Хакс је одређен 
као „бесна џукела” због свог порекла,38 као ванбрачно дете команданта Брендола 
Хакса (енгл. Brendol Hux), те је утолико јача његова жеља да потврди своју вред-
ност и припадање Првом реду (енгл. The First Order). Ово је уједно и основа сукоба 
између Бена Солоа и Хакса – Бен Соло је рођен у династичкој породици, са свим 
привилегијама, за разлику од Хакса. Овај сукоб обећавао је да ће се у деветој епи-
зоди развити у коначну освету Хакса над неправдама које су му нанете као непри-
вилегованом, ванбрачном дету, и то кроз обрачун с Беном Солоом. То се ипак није 
догодило. На Хаксовом примеру видљиво је како савремено друштво има проблем 
с мушком моћи, те очекује од својих јунака и негативаца да им моћ експоненцијал-
но расте са сваким новим делом саге. Дакле, мушкарац не сме да буде доживљен 
као слабић, у супротном, биће исмејан и одбачен.

БРИСАЊЕ РОУЗ ТИКО И УВОЂЕЊЕ НОВИХ ЛИКОВА

Роуз Тико (енгл. Rose Tico), коју тумачи Кели Мери Трен [Kelly Marie Tran], аме-
ричка глумица вијетнамској порекла, појављује се свега 76 секунди у Успону Скај-
вокера.39 Џ. Џ. Абрамс и Крис Терио су упадљиво мању заступљеност Кели Мери 
Трен у филму приписали смрти Кери Фишер [Carrie Fisher] или због општег недо-
статка времена због других ликова, што их, ипак, није спречило да уведу потпуно 
три нове фигуре.

Опхођење према Кели Мери Трен од почетка је указивало на њено „брисање” 
из филма. Услед страховитог онлајн-узнемиривања, Кели Мери Трен је била при-
нуђена да напусти друштвене мреже. Фандом је нарочито био гласан поводом ње-
ног лика у Последњим џедајима. Мада је тешко пронаћи нешто конкретније исказе 
који би прецизно утврдили проблем који фандом има у вези с ликом Роуз Тико, 
да ли се евентуално он односи на њену унутрашњу мотивацију или уопште ау-
тентичност, овде се аргументација своди на то да је њена појава била једноставно 
иритантна, да је на њу бесмислено протраћено филмско време, или да је Фину, 
спречивши га да се жртвује због вишег циља, одузела значај. 

Када је реч о увођењу нових ликова, Џана (енгл. Jannah), коју тумачи Наоми 
Аки [Naomi Ackie], британска глумица афричког порекла, може се готово сматра-
ти Финовим клоном. Обоје су некадашњи војници галактичке Империје (енгл. 
stormtroopers), који дезертирају након што одбију да пуцају на цивиле, поседују 
изве стан степен наклоности ка Сили, па чак постоје одређене паралеле између 

38 У осмом наставку, Последњим џедајима, у оригиналу: „You wonder why I keep a rabid cur in such a 
place of power? A cur’s weakness, properly manipulated, can be a sharp tool.”
39 Freeman, M. Star Wars: Rose Tico Is Only In 76 Seconds Of Rise Of Skywalker, 26. 12. 2019, 6. 9. 2020, 
https://screenrant.com/star-wars-rise-skywalker-rose-tico-screentime-howmuch/#:~:text=In%20a%20
report%20from%20Slate,few%20seconds%22%20Kim%20writes) 
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сцена у Канто Бајту (енгл. Canto Bight) из Последњег џедаја и оне у којој Фин и Џана 
заједно јашу на Орбацима (енгл. Orbak). Функција њеног лика, осим да подржи 
тезу о значају генеологије у Ратовима звезда, само у мањој мери него што је то био 
случај с Реј и њеним крвним сродством с Палпатином, суштински би могла да се 
сматра само заменом за оно што је Роуз Тико била у претходном делу. Додатно, 
као кћерка Ланда Калрисијана и једини женски лик афроамеричког порекла, Џана 
представља еквивалент расног стереотипа да сви припадници исте расе личе један 
на другога. 

Зори Блис (енгл. Zorii Bliss) такође може да се сматра ликом који је уведен не би 
ли се оправдало брисање Кели Мери Тран из филма. Вредно је помена и то да Кери 
Расел [Carrie Russell] током већег дела филма носи кацигу која јој покрива цело лице 
(једино што можемо да видимо јесте пренаглашена шминка око очију када спусти 
визир), уски комбинезон од спандекса, и све то као сушта супротност Роуз Тико, 
која је у Последњем џедају носила велики механичарски комбинезон, имала неуред-
ну, готово дечачку фризуру, и није била нашминкана. Осим тога, лик Роуз Тико је 
имала далеко већи развој, него што је то био случај са Зори Блис, која је сведена на 
хиперсексуализовану женску фигуру, која нема ни лице ни аутентичну личност.

ЗАКЉУЧАК

Творци Успона Скајвокера, Крис Терио и Џ. Џ. Абрамс, засигурно себе не виде 
као расисте или мизогинике. У прилог овој тези ишло би то што су ипак увели 
два нова женска лика, због тога што Реј преживљава као последњи Скајвокер, па 
и због тога што су храбро представили први лезбејски пољубац у универзуму Ра-
това звезда. Међутим, знајући контекст ових решења и тога да је Успон Скајвокера 
снимљен као одговор на Последње џедаје, не би ли умирио незадовољни токсични 
фандом, Скот Менделсон (2019) био је у праву када је завршницу саге назвао нај-
већом културном крађом ове декаде.40 Сексизам и расизам су на овај начин добили 
ново рухо – довољно је да постоји одговарајуће гласна група која ће своје конзер-
вативне вредности наметати, да би и остали кренули за њиховим примером, јер 
након вековне системске опресије људи на основу њихове боје коже и/или пола, 
старе вредносне обрасце је тешко мењати.

Порука Успон Скајвокера из свега наведеног врло је проблематична: с обзиром 
на то да се не бави победом добра над злим, непрекидним позивом на авантуру 
или проналаском сопственог идентитета, филм постулира да жена једино може 
да успе и оствари своју самоактуелизацију кроз везу с неким моћним старијим 
мушкарцем, па чак и тада, мораће да се докаже како би заслужила и најосновније 
признање. Онај који је оптерећен својим крвним наслеђем, као и онај који се усу-
дио да има сопствену мисију, биће осуђен на изопштеност, разочарање и тугу, па 

40 Mendelson, S. ’Rise Of Skywalker’ Is The Worst ’Star Wars’ Movie Ever, 18. 12. 2019, 6. 9. 2020, https:// 
www.forbes.com/sites/scottmendelson/2019/12/18/review-disney-and-lucasfilms-star-wars-the-rise-of -
skywalker-is-a-terrible-end-to-the-skywalker-saga/#49cb8974113c 
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чак ни тада му/јој неће бити дозвољено да испољи оне суштинске, најаутентичније 
емоције, управо због проживљеног разочарања. Онај који је био жртва насиља 
или је имао било какву врсту менталне болести, у очима других је слаб и као такав 
губи право на сопствено постојање. 

Док су Последњи џедаји показали какав би свет могао да буде – испуњен бес-
крајним саосећањем, мудрошћу и надом – Успон Скајвокера је (не)намерно указао 
на акутно стање света. Цинизам такве врсте не би требало да постоји у бајци. 
Наше глобално друштво стоји пред великим изазовом, а односи се на промишља-
ње начина на који конзумирамо популарну културу. Она очигледно више не слу-
жи само као један од видова забаве. У том смислу, популарна култура заиста јесте 
одличан индикатор политичке и друштвене климе нашег историјског тренутка. С 
обзиром на то да се традиционално доживљава као простор субверзије и простор 
историјски маргинализованих група, у популарној култури постоји потенцијал 
за дисеминацију нових, позитивних вредности, али и могућност нецензурисане 
циркулације регресивних и конзервативних идеја. Утолико више, начини на који 
размишљамо о популарној култури, и питање због чега се сага овако неуспешно 
завршила, требало би да иду у правцу исцељења света, што је управо оно о чему 
говори мономит Џозефа Кембела: својим исцељењем херој и хероина трансфор-
мишу читав свет кроз саосећање, солидарност, мудрост, самоприхватање и љубав.
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POPULAR CULTURE AS AN IDEOLOGICAL BATTLEFIELD: THE RISE OF 
SKYWALKER AND THE RETURN OF RETROREGRESSIVE VALUES

Abstract: Popular culture is a phenomenon that reflects the values of our societies and im-
plies our active engagement in it. Thus, Star Wars films represent a special case. Since their 
appearance, the films created by George Lucas were double-coded – they included the critique 
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of both current political and social climate. In the same manner, the books, video games 
and TV shows that developed from the original trilogy, attempted to emanate those same 
left-leaning values. Therefore, it did not come as a surprise that the new episodes of Star Wars 
starting from 2015, tried to preserve the same sentiments. This tendency reached its peak 
with The Last Jedi (2017), which directly addressed the problems of gender dynamics and 
discrimination, class struggles and war profiteering. However, this episode had a particularly 
polarizing effect on the Star Wars fandom. Those who negatively rated The Last Jedi as a form 
of spreading the ”socialist agenda” have used their social media accounts to express their dis-
content, which has in turn resulted in the saga finale (The Rise of Skywalker, 2019) becoming 
the ”greatest cultural theft of the decade”. Therefore, the paper deals with the case study of The 
Rise of Skywalker, i.e. the correlation between the fandom and regressive values represented 
in the film. The main hypothesis is that popular culture, due to its active potential, becomes 
an ideological battlefield. The paper also intends to point out how The Rise of Skywalker has 
contributed to the collapse of continuity of the previous films, as well as of the Campbellian 
monomyth, which was the fundamental basis of Lucas’ films, starting from 1977.

Key words: popular culture, Star Wars, fandom, ideology
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АВАНГАРДНА УМЕТНОСТ У 
СОЦИОЛОШКОЈ ПЕРСПЕКТИВИ: 

РЕНАТО ПОЂОЛИ И БОРИС ГРОЈС
Сажетак: Рад се бави могућностима сагледавања авангардне уметности на примеру 
два дела истакнутих аутора: Рената Пођолија у књизи Теорија авангардне умет-
ности и Бориса Гројса у књизи У току. Дела посредством којих се предочава соци-
олошка перспектива авангардне уметности раздваја историјски размак од преко 
педесет година. Пођоли се усредсређује на дефинисање основних социо-културних 
особености авангардне уметности, претежно је проучавајући као релативно из-
двојену друштвену појаву. Захтева да се она проучава као социолошка и психоло-
шка чињеница. Гројс авангарду и целокупну савремену уметност посматра као про-
извод глобалних друштвено-економских и културно-историјских склопова, полазе-
ћи од идеје материјалног тока као свепрожимајуће силе која утиче на све актере 
друштвеног и културног живота. За целовито проучавање авангарде, према Гројсу, 
неопходан је социолошки увид. Он заступа став да је авангарда посредством умет-
ности управо исказала свест о неумитности тока. Циљ истраживања састоји се 
у представљању могућности социолошког разматрања авангардне уметности, као 
начина стварања слике о кључним карактеристикама културе модерног друштва.

Кључне речи: Ренато Пођоли, Борис Гројс, авангардна уметност, друштво, култура

УВОД

Појам авангарде има вишеструко значење. У прво време до изражаја долази 
њено политичко обележје, тј. означава одређене политичке актере и идеје. 
Од почетка XX века појам се почиње употребљавати као атрибут особеног 

вида уметничког изражавања. Сретен Петровић уочава да авангарда, и модер-
на уметност уопште, наглавце окрећу концептуални оквир класичне уметности. 
Авангарда је тако усмерена ка „апстрактним формама, као превладаним облици-
ма класичног принципа хармоније, лепог. Трансцендентна идеја, несклад и дисо-
нанција, апстрактност и непредметност доминирају модерном уметношћу и јесу 
подлога за израстање авангардног укуса.”1 Тако авангарда трага за ружним, а не за 

1 Петровић, С. (2000) Културологија: митологија, култура, цивилизација, Београд: Лела, стр. 207.
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лепим. Оно што Адриjан Марино [Adrian Marino] назива модернизмом, заправо 
су главне одлике авангарде. Уопштено, модернизам наглашава два принципа: ве-
личање иновације и негирање прошлости, и стварање антиуметности.2

Два мислиоца, Ренато Пођоли [Renato Poggioli] и Борис Гројс [Boris Groys] из-
носе у много чему сличне ставове о авангардној уметности, али се њихове пер-
спективе углавном разликују. Пођоли покушава да сагледа авангарду као релатив-
но изоловану друштвену појаву. Његово истраживање треба да укаже на кључне 
идентитетске елементе авангардних покрета, не само групе која дела већ и гене-
рације која поседује унутрашњу организацију и као таква изграђује односе са 
спољашњим светом. С друге стране, новије истраживање Бориса Гројса усмерено 
је на укључивање ширих структура које, у већој или мањој мери, утичу на идеј-
не основе, идентитет и унутрашњу организацију савремене уметности, посебно 
авангарде. Иако постоји као релативно самостална творевина културе, авангар-
да је, према Гројсу, производ ширих културно-историјских и друштвено-полити-
чких струјања. Укупно Гројсово дело почива на смештању савремене уметности у 
шире историјске токове, одричући јој митолошки карактер. Ренато Пођоли у делу 
Теорија авангардне уметности3 и Борис Гројс у књизи У току4, пружају идеје од 
изузетног значаја за социолошко проучавање авангарде.

РЕНАТО ПОЂОЛИ

Једна од најпознатијих и најутицајних књига о проучавању авангардне умет-
ности до данашњих дана, Пођолијева Теорија авангардне уметности5, по изјави 
самог аутора, подељена је у релативно одвојене целине. У уводним поглављима 
аванагрда се узима у обзир као митологија, средишња авангарда третира се са ста-
новишта психологије и социологије, а завршна се захвата у поетичкој и естетичкој 
перспективи.6 

Упркос томе што аутор сведочи да авангардна уметност у времену писања ове 
књиге није брижљивије научно проучавана, можемо несумњиво тврдити да ње-
гово дело представља систематски приступ и целовит и заокружен скуп идеја о 

2 Marino, A. (1996) Moderno, modernizam, modernost, Beograd: Narodna knjiga, str. 96.
3 Poggioli, R. (1962) Teoria Dell’ arte D’ Avanguardia, Bologna: Società editrice il Mulino / Pođoli, R. (1975) 
Teorija avangardne umetnosti, Beograd: Nolit.
4 Groys, B. (2016) In the Flow: London: Verso / Grojs, B. (2020) U toku, Beograd: Službeni glasnik, 2020.
5 Miloš Ilić u predgovoru Pođolijeve knjige za jugoslovensko izdanje izdvaja sledeće: „U moru teorijica 
’kratkog daha’, Pođolijeva teorija o kulturnoj avangardi nesumnjivo zaslužuje epitet teorije dugog daha”, 
Kulturna avangarda – očigledna neizvesnost, u: Pođoli, R. (1975) нав. дело, str. 12.
6 Термин перспектива се у раду користи двојако. Жели се нагласити значај могућности за социоло-
шко сагледавање појаве о којој је реч. Термин се употребљава у значењу у којем га узимају ликовне 
уметности, онако како га сагледава Ирвин Панофски [Erwin Panofsky] у делу Перспектива као сим-
боличка форма (Perspective as symbolic form, New York: Zone Books, 1991, p. 27), као начин да се унутар 
ангажовања за уметност дође до „пуног перспективистичког погледа”, тј. поред посматрања самог 
уметничког предмета, сагледава се и његово укупно окружење.
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аванагарди. Међу истраживачка настојања која су се претходно бавила авангар-
дом, узимајући у обзир неке аспекте појаве, Пођоли издваја списе Хозе Ортеге и 
Гасета [José Ortega y Gasset] и Ђерђа Лукача [György Lukács]. 

Пођоли је превасходно заинтересован за проучавање авангардне уметности 
као појма који има историјски смисао, тј. представља „средиште тенденција и 
идеја”. Аутор наглашава да је реч о научном истраживању које нема практични 
смисао, нити је вођено критичким разлозима. Циљ Пођолијевог истраживања се 
испоставља као разматрање социолошких импликација појаве. „Другим речима, 
нећемо испитивати авангардну уметност као уметнички род, већ кроз оно што 
она открива унутар и изван саме уметности, односно заједничког психолошког 
стања, то јест као јединствену идеолошку чињеницу.”7 У методолошком погледу, 
Пођоли скреће пажњу на значај Паретовог [Vilfredo Pareto] појма „заостатка”, од-
носно на оно што у истраживању остаје унутар идеје уметника, а налази се ван 
конкретног стваралаштва. Појам психолошког стања Пођоли не узима као израз 
индивидуалног сентимента, већ као потврду друштвене перцепције света, коју он 
назива идеологијом. Она је за њега увек друштвена, а никад колективна или само 
индивидуална и за авангардну уметност има посебан значај. Идеологија у аван-
гардној уметности, према Пођолију, представља платформу на којој се издиже 
њена целокупна естетика.8 

Говорећи о две авангарде упућује се на то да је појам испрва политички за-
снован. Фуријеовац Габријел Дезире Лавердан [Gabriel Désiré Laverdant] је три 
године пре револуције 1848. године истакао везу између политичке и уметничке 
авангарде. Уметност се овде третира као политичко средство, а циљ уметности је 
разоткривање суровости и прљавштине у друштву. Тако је авангардна уметност, 
и у свом чисто естетском бићу, подвргнута идеалима радикализма, наглашено 
политичког радикализма. Овоме вреди додати да је Михаил Бакуњин [Михаил 
Бакунин] 1878. године основао часопис за политичку агитацију под називом L' 
Avant-Garde. Очигледно је да се појам авангарде у XIX веку јавља искључиво као 
израз анархистичког и либералистичког револта. Заправо, историјски период од 
XVIII века представља историјски заокрет. Како то добро примећује Енцо Травер-
со [Enzo Traverso], за разлику од Цицероновог [Cicero] – историја је учитељица 
живота – „прошлост престаје да се појављује као ненадмашан резервоар искуства 
од којег човек почиње да исцртава моралне и политичке лекције.”9 Тек након Па-
риске комуне, појам авангарде се почиње употребљавати као ознака уметничких 
покрета. Од тог тренутка, две авангарде (политичка и уметничка) граде јединстве-
ну друштвену силу, са углавном конзистентном идеологијом. Генерације уметни-
ка с краја XIX и почетка XX века одбацују конзервативизам, а друштвене идеале 

7 Pođoli, R. нав. дело, str. 43.
8 Исто, стр. 45.
9 Traverso, E. (2016) Left-Wing Melancholia: Marxism, History and Memory, New York: Columbia University 
Press, pp. 1−2 (Са енглеског превео Борис Илић).
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граде око демократских, па чак и крајње левичарских постулата.10 И Алеш Ерја-
вец се слаже с тим да, међу револуцијама које су се догодиле од XVIII века до да-
нас, авангарда и савремена уметност имају суштински револуционарни карактер. 
„Импресионизам (седамдесетих и осамдесетих), експресионизам (1905), кубизам 
(1907), или апстрактни експресионизам (педесетих година XX века), били су при-
мери уметничке инвенције без преседана.”11 Опште је познато да су авангардисти, 
уметнички и политички радикално оријентисани, пријемчиви за утопијске идеје. 
О важности и практичности утопија за шире друштвене покрете Мануел Кастелс 
[Manuel Castells] напомиње: „Утопије нису само чиста фантазија. Већина модер-
них политичких идеологија које су у корену политичких система (либерализам, 
социјализам, комунизам) настале су из утопија, које постају материјална снага 
тако што се отелотворују у главама људи, инспиришу њихове снове, руководе њи-
ховим деловањима и изазивају њихове реакције.”12 

Када говори стриктно о уметничкој авангарди, Пођоли подвлачи оно што је 
теорија већ регистровала: наиме, да се до ове ознаке дошло просто услед сиро-
маштва језика да обухвати и објасни нови културни момент. У вредносном по-
гледу, конзервативна, углавном непријатељска критика, авангарду је оцењивала 
као недостојну у односу на класични идеал уметности, док су следбеници захте-
вали од авангарде потпуни обрачун и слом традиционалне уметности. Пођолијев 
циљ далеко надилази груба вредносна уопштавања, захтевајући да се испитивању 
авангардне уметности приступи увек имајући у виду објективни историјски кон-
текст, те у том смислу напомиње: „Потребно је [...] ретроспективно посматрање, 
интелектуална реконструкција историјских структура, које се разликују од сада-
шњих. Уз овај недостатак иде и уобичајено бркање историје уметности и историје 
укуса.”13 Новина у уметничком резултату дела је, каже Пођоли, потпуно одвојена 
од уметничког става о делу, као и у односу на „естетски задатак” који детермини-
ше доба у коме оно настаје. Кључно у Пођолијевој мисли у вези са овим питањем 
јесте да се уметничка новина не треба вредносно процењивати. Потребно ју је ра-
зумети као чињеницу историјског развоја културе. Новина, уткана у авангардну 
уметност, није само формална, она је суштинска. Он се ипак чуди да је квалитет 
новог у авангарди лакше прихватан код уметника-критичара и дилетаната, него 
код историчара идеја и академске критике. Авангардна уметност није могућа пре 
него што се разради сама идеја авангардне уметности или појам који би служио 
као адекватна ознака. А такав појам је специфичан израз епохалне свести XX века, 
тј. производ модерне западне културе.14 

10 Pođoli, R. нав. дело, стр. 48−50.
11 Erjavec, A. (2016) Revolutions and the Avant-Gardes, Filozofski vestnik, XXXVII (1), 179−199, pp. 
184−185. (Са енглеског превео Борис Илић).
12 Kastels, M. (2018) Mreže revolta i nade: društveni pokreti u doba interneta, Beograd: Službeni glasnik, str. 
218−219.
13 Pođoli, R. нав. дело, стр. 52.
14 Исто.
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Једна од кључних тачака авангарде као друштвене појаве јесте њено уметничко 
манифестовање. Њу увек карактерише групно испољавање. Оно што разликује 
авангардну од уметности претходних епоха јесте конституисање уметничког сти-
ла као облика друштвеног прегалаштва, колективног актера уметничког (и поли-
тичког) делања. У питању је постављање групних циљева за чије се спровођење 
употребљавају како уметничка тако и друга расположива средстава. Због тога 
Пођоли прави дистинкцију између авангардног начина груписања и начина на 
који су се суштински успостављале уметничке групе прошлости. За прве користи 
се појам „покрета”, а за друге појам „школе”. Изузетно, за неке групе стваралаца 
може се користити појам „академија”. Ове групе у уметничком свету доминирају 
до доласка модерног доба. Следи да је романтизам (заједно с реализмом и нату-
рализмом) први уметнички правац који се никако не би могао назвати школом.15 
Разлог што су ствараоци субјективно себе доживљавали као чланове покрета16, а 
Пођоли теоријски образлаже, јесте и то што се у суштини постојања покрета нала-
зе теме, средства, циљеви и активности које значајно надмашују област уметности 
и уметничког стваралаштва. Није више реч само о уметничком изразу. Покрет 
постаје појава шире културе, или, како то Пођоли каже, „део грађанског живота”. 
За разлику од ранијих епоха, у којима је шири друштвени план бивао прикључен 
основној естетској идеји, у авангарди изражавање погледа на свет постаје чво-
риште око кога се гради свеукупни естетски израз. И Михаил Епштејн [Михаил 
Эпштéйн] дели мишљење да авангарда представља изражавање погледа на свет, 
али према њему, она по својој дубини носи печат прошлости. Њена уметност се 
јавља као стварање антиуметности, као „гест јуродивог”.17 С друге стране, појам 
„школа” у потпуности је употребљив и оправдан у области сликарства и скулп-
туре. Овде се истиче важност „технике, вежбања и науковања.”18 Пођолијева по-
дела на школе и покрете, стриктно водећи рачуна о одабиру терминологије, јасно 
осликава друштвени карактер онога што је предмет његовог разматрања – однос 
класичне уметности и њеног друштвеног израза – школе, и авангардне уметности 
и њеног продукта – покрета. Ово је важно због тога што се скреће пажња на то да 
је у теорији уметности и књижевности било покушаја да се појмовно одреде нове 
уметничке појаве, пре свега настајућих романтичарских група уметника, као што 

15 Pođoli, R. (1975) Teorija avangardne umetnosti, Beograd: Nolit, str. 52−54.
16 Миклош Саболчи за разлику од Пођолија (који мисли да се авангарда у свом друштвеном ан-
гажману представља као покрет, док у сфери стваралаштва задржава статус уметности) тврди да 
авангарда више не жели да буде уметност већ искључиво покрет. Саболчи, М. (1997) Авангарда и 
неоавангарда, Београд: Народна књига, стр. 16. Миодраг Ранковић се такође слаже да су прегнућа 
авангардиста обилазила око идеје одрицања од уметности. Он додаје да се авангарда не противи 
уметности као таквој, или грађанској идеји уметности. Главни ток авангардне идеје иде линијом 
отпора класном карактеру уметности који је ова током историјског развоја задобила. Ranković, M. 
(1983) Opšta sociologija umetnosti, Beograd, str. 242.
17 Епштејн, М. (1998) Вера и лик: религиозно несвесно у руској култури XX века, Нови Сад: Матица 
српска, стр. 45.
18 Pođoli, R. нав. дело, стр. 57.
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је термин „струја” Георга Брандеса [Georg Brandes]. Према Пођолију, овај термин 
превасходно указује „на животне силе, интуитивне и несвесне елементе, пре на 
тенденције, него на групе.”19 Оне више означавају појаве природе и тешко могу 
бити разумеване у категоријама културне историје. 

Супротно томе, појам покрета има искључиво друштвено обележје, он је тех-
нички, а не метафизички утемељен. Осим у теорији друштвених и хуманисти чких 
наука на њему се инсистира и од стране самих група уметника. Он постаје иден-
титетски израз самосвести. Као покрет, авангарда је створила велики број гру-
па и различитих облика међусобног повезивања. Узорност је, како бележи Бепе 
Каваторта [Beppe Cavatorta], понекад и прикривена. Наиме, тврди се да је нео-
авангарда20 од футуриста преузимала неке изражајне инструменте, али се од њега 
званично ограђивала због „’посрамљујућег’ разлога који приморава нове експе-
рименталисте да избегавају Маринетија [Marinetti] и његов покрет”, због његових 
веза с фашизмом. 

Једном речју, школа подразумева пренос знања. Она је чувар традиције и тра-
диционалних облика стваралаштва. Подучавање је систематско и израз је узви-
шености и светости готово свих традиција, па и оних које је створила уметничка 
пракса. Ауторитет учитеља је неупитан. Промене (уопште), а посебно образовног 
поретка се сматрају непожељним. Статичност је основно обележје школе. Покрет 
је, супротно томе, израз динамике, промене, талента, извесне уметничке интуици-
је и инвенције. Овде је кретање ка циљу који се поставља унутар покрета кључна 
тачка самог покрета. Школа увек инсистира на узвишеном циљу који се налази 
изван ње саме.21 

Пођоли указује да се на популарност уметности може гледати из различитих 
историјских перспектива, тј. проблем популарности уметности се није на исти 
начин изражавао у различитим епохама. У старим временима уметници су до-
бијали потврду вредности уметничког рада од стране званичних, владајућих 
кругова друштва, али не и од простог света. У модерном друштву, са ширењем 
образовања, ствар постаје готово обрнута. Масама је пружена осредња уметничка 
култура, што доприноси стварању услова за образовање различитих група умет-
ничке публике. Ипак, распрострањеност као вид популарности, како Пођоли за-
пажа, није једини аспект. Други и далеко важнији, а који је суштински повезан са 
авангардном уметношћу је њена „непопуларност због разумевања”.22 Овде се има 
у виду низ особености авангардне уметности као што су: футуризам, нихилизам, 
активизам, агонизам и декаденција, који се директно противе грађанском моралу 
и уобичајеном начину живота и стварања. У суштини авангардне поетике нала-
зи се: склоност ка авантури, необичности, инвенцији, раскидању с прошлошћу и 

19 Исто, стр. 58.
20 Cavatorta, B. (2010) Back to Futurism: The III-Digested Legacies, Carte Italiane, Vol 6, p. 24. 
21 Pođoli, R. нав. дело, стр. 59.
22 Исто, стр. 79−80.
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традицијама, окошталим друштвеним и културним системима, уз захтев за новим 
и оригиналним. 

На основу ових елемената који конституишу основни израз авангардне умет-
ности, гради се и њен однос према публици, питању популарности и прихватања, 
али се посредством њих формира и сплет релација према моди и укусу. Пођоли 
моду види као „стални процес стандардизације: увођење реткости или новине 
у општу и универзалну употребу”. Мода23 на известан начин релативизује однос 
између новине и оригиналности с једне, и ординарности и стереотипа, с друге 
стране. За разлику од тога, класична уметност је априори искључивала принцип 
новине и као узор прихватала првенствено верно понављање вечних тема умет-
ности.24 Супротно томе, за модерну уметност, нарочито за авангарду, „једина не-
поправљива и апсолутна естетичка погрешка је традиционално уметничко ства-
рање, уметност која имитира и понавља саму себе.”25 Пођоли увиђа, међутим, да су 
мода и њени пропратни кич састојци део ширег детерминизма, израз друштвеног 
склопа који у већој или мањој мери дотиче и саму уметност. У извесном смислу и 
авангарда на почетку свог делања пролази кроз фазе новине и инвенције, касније 
у комуникацији са широм публиком постаје конвенционална, а нека њена оства-
рења у процесу асимилације постају пуки модни изрази, па каткад се граниче и 
са кичем. Ово никако не значи идентификацију авангарде и моде, већ само то да 
моћне друштвене силе масовне културе подједнаком снагом дејствују на креирање 
процеса којима су подвргнути и авангарда и мода, при чему се мода у овом односу 
показује као виталнија друштвена снага. Анри Бланке [Henry Blanke] сматра да је 
проучавање масовне културе, које је предузела група интелектуалаца из Франк-
фурта, пре свих Хоркхајмер [Max Horkheimer] и Адорно [Theodor Adorno], важно 
управо због тога што се ова култура показала и политички и културно употре-
бљивом. Њена основна функција јесте пасивизирање појединаца и одстрањивање 
критичког мишљења.26 

Авангарда недвосмислено има релативну самосталност и израз је особених ау-
тохтоних друштвених пракси. Ова самосталност не значи застарели принцип ауто-
номије уметности, јер као што је Каролина Јаблонска [Karolina Jablońska] показала, 
у случају авангарде може се говорити искључиво о проширеном, тј. друштвеном 
облику аутономије уметности, „као начину достизања друштвено релевантних 
циљева, реализација којима је циљ уметност.”27 Авангарда је формирала властите 

23 Јука Гронов у тексту Taste and Fashion: The Social Function of Fashion and Style, Acta Sociologica, no. 
36, p. 90, бележи да је већ Кант у својим списима расправљао о моди и то у контексту укуса. Према 
Канту, „мода нема никакве везе са исправним суђењем о укусу [...] осим у случају нерефлексивне и 
’слепе’ имитације”. (Са енглеског превео Борис Илић)
24 Pođoli, R. нав. дело, стр. 111−112.
25 Исто, стр. 114.
26 Blanke, H. (1993) Mass Culture Debate: Left Perspectives, Progressive Librarian, Vol. 6−7, pp. 21−23. (Са 
енглеског превео Борис Илић)
27 Jablońska, K. (2016) Redefining the Concepts of the Avant-Garde as an Example of a Possible Return 
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слојеве публике – интелектуалну елиту.28 У извесном смислу интелектуална елита 
дели класни положај са интелигенцијом, тј. публиком класичне уметности, мада 
се од ње у идеолошком погледу суштински разликује. Интелигенција представља 
најшире слојеве немануелних делатности и претежно је конзервативно оријенти-
сана, заинтерсована за одржање постојећег поретка и традиционалних вредности. 
На известан начин, појединац идентификујући се с вредностима интелектуалне 
елите не улази у нову класу, већ напуштајући вредности интелигенције напушта 
и њене класне одреднице. Интелигенција, у мањој или већој мери, одбацује иде-
ју аутономије уметности, јер је за њу уметност нераскидивим нитима везана за 
шире друштвене структуре. Уметност је овде виђена као одраз уметничких садр-
жаја који су подударни датостима социјалног окружења у којем уметничко дело 
настаје. Због тога јој је страно стваралаштво које фаворизује искључиво естетски 
принцип, креацију. „Интелигенција увек приноси оружје и опрему у службу све-
товној моћи, држави, која тада из ње регрутује своје доктринарне бирократе и даје 
им задатак да формулишу и пропагирају државну идеологију.”29 Како је Пођоли-
јево истраживање превсходно теоријски оријентисано, појам публике се одређује 
типски. Интелектуална елита и интелигенција представљају социјалне конструкте 
са изражено различитим друштвено-културним обележјима. Историјски гледано, 
тешко је пронаћи случај подударања публике и класе, пре се може говорити о пу-
блици из класе. Интелектуална елита је од XVIII века, посебно с настанком роман-
тизма, а још више авангардних покрета, до те мере постала естетски осамостаљена 
да је не само појам класе за њу постао неодговарајући већ је са класом изгубљена 
стварна веза. То је разлог што авангардна публика – интелектуална елита – није 
претежно социо-економски већ пре психолошки одређена.

БОРИС ГРОЈС

У преведеној књизи У току (2020) Борис Гројс подсећа да је авангарда покре-
нула кампању против музеја и чувања уметности из прошлости. Према основном 
ставу авангардиста, полемика против музеја и наслага традиција у уметности мо-
тивисана је истим демократским и егалитарним побудама као и модерна поли-
тика. У средишту се налази идеал ка једнакости међу стварима. Ова једнакост се 
постиже на два међусобно независна и искључујућа начина: или ће привилегију 
да буду изложене имати све ствари, или ова привилегија неће бити доступна ни-
једној ствари, тј. тежиће се њиховом укидању. Суштинска Гројсова идеја у овој 
књизи јесте да уметност следи материјални ток. Ипак, уметност не одсликава тај 
ток. Нарочито не на начин класичне уметности. Уметност је у савременом дру-
штву постала флуидна. То је и разлог због којег Гројс предмет свога дела одређује 

to Modernism, Art Inquiry. Recherches sur les arts, XVIII, pp. 47−48. (Са енглеског превео Борис Илић)
28 Pođoli, R. (1975) Teorija avangardne umetnosti, Beograd: Nolit, str. 121.
29 Исто, стр. 122.
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као настојање да се захвате кључни проблеми „реологије уметности”. Циљ кла-
сичне уметности све до модерних времена био је да се она сачува од пролазно-
сти. „И заиста, у контексту раног модернизма, уметност је имала улогу световног, 
материјалистичког сурогата изгубљене вере у вечне идеје и божански дух”. Му-
зеј се у овој перспективи појављује као чувар материјалне вредности уметности. 
Историјска збивања XX века (ратови, револуције) ова настојања доводе у питање. 
У савременом свету институција музеја постоји, а број њених посебних једини-
ца је у порасту. Без обзира на то, музеји данас изгледају као потпуно „уронули у 
ток времена”.30 Не само музеј већ целокупна савремена уметност и њена гломазна 
организација неминовно постају саставни део тока. Уметничко дело за себе по-
стаје излишно. Контекст је оно што суштински одређује уметнички и друштвени 
значај дела. Савремена уметност се околном свету не опире већ се с њим ускла-
ђује. Почетком XX века, нарочито унутар футуристичких и дадаистичких група, 
организовани су догађаји чија је намера била разоткривање трулежи актуелног 
друштвеног тренутка. Разлика између традиционалне и савремене уметности је-
сте у томе што је традиционална уметност производила предмете, а савремена 
информације о уметничким догађајима. „Уметничка дела, која на нашем савреме-
ном тржишту уметнина циркулишу као роба, превасходно се обраћају могућим 
купцима – богатом и утицајном, али релативно уском друштвеном слоју.”31 Унутар 
ових група уметност се идентификује с луксузном робом. Према Гројсу, ако ап-
страхујемо спољне чиниоце, уметност не предсказује будућност, већ она својим 
делањем скреће пажњу на пролазну природу садашњости. То је начин на који она 
отвара пут новини. Потпуно у складу са овим Гројсовим речима, примењена на 
шири друштвени контекст је мисао Зигмунта Баумана [Zygmunt Bauman], за кога 
је флуидно модерно друштво „злокобна игра музичке столице која је реална. Пра-
ви циљ у тој трци је (привремени) спас од сврставања у редове пропалих и од тога 
да будете одређени за отпад. А како се то трчање глобализује, трчање се данас 
мора изводити на глобалној стази.”32 

Људска култура се заснива на непрекидној потрази за целовитошћу. Захваљују-
ћи култури људи превазилазе своју појединачност. Жудња за целовитошћу очитава 
се као жудња за слободом. Ово је важно јер се материјализам показује као поглед на 
свет који, за разлику од религијске традиције, људима ускраћује приступ целовито-
сти света. Материјализам полази од става да је човек способан једино за побољшање 
услова живота, али не за њихово превазилажење. Ова гледишта, посматрана кроз 
призму Карла Маркса [Karl Marx] и Фридриха Ничеа [Friedrich Nietzsche], вели Гројс, 
описују свет у непрекидном кретању: „све ствари су коначне − али су све укључене 
у бесконачни материјални ток”. Имплицира се да је могуће говорити о целовитости 
и унутар материјалистичке перспективе – целовитости тока. Револуција се унутар 

30 Grojs, B. (2020) U toku, Beograd: Službeni glasnik, str. 7−9.
31 Исто, стр. 10−13. 
32 Bauman, Z. (2009) Fluidni život, Mediterran Publishing: Novi Sad, str. 12.
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система материјализма може сагледавати као вештачко убрзање тока. „Отуда је ре-
волуционарна пракса једини начин на који постметафизички, материјалистички 
човек може остварити приступ целовитости тока.”33 Даглас Келнер [Douglas Kellner] 
је указао да су ове идеје, посебно критика масовне културе, биле јасно видљиве већ 
у теоријама XIX века, каква је била Ничеова. За Ничеа, масификација културе води 
директно до урушавања аутентичне уметности и стварања медиокритетске култу-
ре.34 У XX веку, посредством дела неких авангардних стваралаца какав је био Бер-
толт Брехт [Bertolt Brecht], афирмише се ново гледиште о популарним медијима. 
Показано је да Брехт фотографију и коментар као паратекстуално средство користи 
као уметнички алат за антикапиталистичку борбу.35 

Општи принцип материјалистичке целовитости тока Гројс потврђује на при-
меру Вагнерове [Wagner] програмске расправе „Уметничко дело будућности”. Ра-
справа је писана под значајним утицајем Лудвига Фојербаха [Ludwig Feuerbach]. 
Из расправе произлази да је уметник Вагнеровог доба егоиста. Уметност уметника 
егоисте комуницира с вишим друштвеним слојевима и затворена је за ширу пу-
блику. Супротно томе, уметник будућности не треба да се везује за партикуларни 
објект, већ за свеобухватно. Крајњи идеал уметника будућности је самоодрицање, 
самоукидање у колективном. Конкретан уметнички израз овог идеала је Вагнерова 
музичка драма. У начелу постоји разлика између жртвовања јунака на позорници 
и човека у стварном животу, али се она укида у тренутку демонстрирања моралне 
поуке на сцени. Посредством уметности, јунак дела се покорава Нужности која 
прожима његову индивидуалност.36 Гројс посебну пажњу придаје Вагнеровој сен-
тенци о комплетном уметничком делу. Комплетно уметничко дело обједињује све 
уметности које служе као средство за постизање колективних циљева. Појединац 
се стапа с целином друштва, а уметност индивидуалног уметника, као и посебни 
медији уметности, стапају се са целином материјалног тока. Вагнерова мисао је ду-
боко антрополошка. Како он сматра, извођач као главни јунак контролише инсце-
нацију властитог самоукинућа, прикључења материјалном свету. Он се представља 
симболичком смрћу јунака. Гројс у том смислу каже да се уметнички значај изво-
ђача и сарадника манифестује њиховом партиципацијом у обреду саможртвовања 
који изводи јунак. Иако постоји стапање индивидуалног постојања и општег тока, 
глас певача остаје препознатљив. Укратко, како то лепо примећује Гералд Рауниг 
[Gerald Raunig], за Вагнера, бити уметник значи представити медиј транзиције из 
лошег статуса кво ка будућим аспирацијама.37 Хуго Бал [Hugo Ball] ће касније ин-

33 Grojs, B. нав. дело, стр. 15−18.
34 Kellner, D. (1999) Nietzche’s Critique of Mass Culture, International Studies In Philosophy, Vol. 31, Issue 
3, p. 80. (Са енглеског превео Борис Илић)
35 Long, J. J. (2008) Paratextual Profusion: Photography and Text in Bertolt Brecht’s War Primer, Poetics 
Today, Vol. 29, No. 1, pp. 198−199. (Са енглеског превео Борис Илић)
36 Grojs, B. нав. дело, стр. 19−20.
37 Raunig, G. (2007) Art and Revolution: Transversal Activism in the Long Twentieth Century, MIT Press, 
Cambridge, Mass. and London, p. 13. (Са енглеског превео Борис Илић)
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дивидуални глас стопити с фонетским током. Фонетску поезију Бала, Гројс тумачи 
као „самоуништење традиционалне песме, као приказивање и ишчезнуће слома 
индивидуалног гласа, као силазак људског обличја у целину материјалног тока.”38 
На нешто општијем плану видљиво је Гројсово инсистирање на разлици између 
циљева традиционалне и модерне уметности. Традиционална уметност посебну 
пажњу поклања уметничким делима, експонатима, приказујући их као самодо-
вољне и бесмртне. Сам простор је у другом плану или је потпуно безначајан. Са-
времена уметност, инсталација, на пример, уписује уметничко дело у просторни 
амбијент, „у тај случајни материјални простор”. Простор постаје део уметничког 
захвата, као и сви допунски материјали, намерно произведени или случајно на-
стали, документација или текстови. Гројсов материјализам потврђује и пратећа 
процесуалност савремене уметности. Кључно је да сви ови елементи у модерној 
уметности губе своју аутономију и постају део шире целине, тока. Конституенти 
овако схваћене уметности су и посматрачи, посетиоци. Музеј је, као институција 
уметности, у савременом друштву изгубила своју пређашњу улогу обезбеђивања 
места за контемплацију публике. Он постаје „место на којем се ствари дешавају”. 
Свеукупно дешавање у току прати и утицај виртуелног тока. Музеји постављају 
своје веб-странице, блогове, присутни су на друштвеним мрежама.39 За материја-
листички приступ проучавању авангардне уметности, али не кроз призму догмат-
ског марксизма, залаже се и Петер Биргер [Peter Bürger]. Према његовом гледишту 
историјска авангарда представља одговор на достигнути степен свеукупног разво-
ја, превасходно се односећи на критику институције уметности. Ова критика је 
омогућена управо достигнутим степеном друштвеног развоја.40 

Пишући о Казимиру Маљевичу [Казимир Малéвич], Гројс покушава да одго-
вори на питање односа уметничке и политичке револуције. Према његовом ми-
шљењу, уметност се данас сагледава двојако: као критика владајућег политичког, 
економског и уметничког поретка и као утопија, чија се функција састоји у моби-
лизацији публике за друштвену промену. Гројс је изричит у томе да руска аван-
гарда није уопште деловала на овај начин. Она није желела да буде миметичка. 
Маљевичева уметност јесте била револуционарна, али не и критичка. И не само 
то, она се показује као непартиципаторна. Дела руских авангардиста нису била 
пријемчива за широку публику, па нису ни могла мобилисати масе за политич-
ку револуцију.41 Основно средство у мобилизацији маса јесте употреба масовних 
медија. У предреволуционарно време, авангардисти у Русији нису имали приступ 

38 Grojs, B. нав. дело, стр. 21−22.
39 Исто, стр. 24.
40 Bürger, P. (2010) Avant-Garde and Neo-Avant-Garde: An Attempt to Answer Certain Critics of Theory of 
the Avant-garde, New Literary History, No. 41, p. 696. (Са енглеског превео Борис Илић)
41 Никола Дедић пружа увид у то да је Гројс у својим ранијим делима истицао резерву према миту 
о „nevinoj avangardi koja je u Sovjetskom Savezu bila ugušena od socrealizma.” Dedić, N. Boris Grojs 
u: Figure u pokretu: savremena zapadna estetika, filozofija i teorija umetnosti, ur. Miško Šuvaković i Aleš 
Erjavec (2009), str. 691.



БОРИС ИЛИЋ

208

тим медијима – „мада су скандали којима су њихове уметничке активности биле 
пропраћене, повремено регистровани у штампи.”42 За Гројса, руску авангарду не 
треба сагледавати у њеном делању у периоду након револуције 1917. године, као 
што се оби чно чини. У њеној предреволуционарној фази одсутни су сви елемети 
који наводе истра живача на закључак о њеном иманентно политичком активизму. 
Посматрајући Маљевичев Црни квадрат, у посматрачу се јавља сумња да дело има 
било какве везе с револуционарним тежњама уметника. Према Гројсовом мишље-
њу, ово дело није политички револуционарно, већ је оно револуционарно на јед-
ној другој, значењској основи, која је по својој дубини друштвено релевантнија. 
Револуција се, код Гројса, сагледава превасходно као бескомпромисни раскид са 
старим вредностима, као уништење тих вредности.43 Руска, као уосталом и читава 
европска, авангарда није била осетљива на било који облик носталгије. „Она је 
прихватила потпуно уништење свих традиција европске и руске културе – тра-
диција које су биле драге не само образованим класама, већ и народу у целини.” 
Маљевичев Црни квардат управо представља потврду овог става. Гројс тврди да 
је ово дело асоцирано смрћу сваке носталгије за културом. „Црни квадрат је био 
налик отвореном прозору кроз који су револуционарни духови радикалног уни-
штења могли провалити у простор културе и спалити је до темеља.”44 Иза овог 
нихилизма, вели Гројс, крије се вера раних авангардиста у „неуништиву природу 
уметности”. Рана авангарда је допуштала нестанак предмета, сматрајући да нешто 
увек остаје. Она је управо трагала за таквим предметима. Разматрајући питање 
авангарде и технологије, Гројс бележи да је намера ране авангарде била, не да се 
створи уметност будућности већ да се у условима континуираног технолошког 
развоја, радикалне промене света, створи „транстемпорална уметност”. Суштин-
ски, рана авангарда, узимајући за пример Маљевича, демонстрира аутентични 
материјалистички поглед на свет. За руског уметника, материјализам значи не-
могућност стабилизације било које слике током историјске промене. Не постоји 
метафизички простор који би могао бити уточиште сликама, тј. склониште од ата-
ка деструктивних сила материјалног света. Дакле, уметност мора задесити иста 
судбина као и све друге ствари у материјалном свету. „Њихов заједнички усуд јесу 
изобличавање, разлагање и ишчезнуће у матици материјалних сила и необузданих 
материјалних процеса.”45 Тако, готово сви аванагардни правци – од кубизма до 
супрематизма – представљају изобличење и уништење традиционалне слике, од 
античке Грчке до авангарде. Оно што ће приликом свеукупног материјалног уни-
штења преживети јесте слика уништења. Уништење није у стању да укине слику 
властитог уништења.

42 Grojs, B. (2020) U toku, Beograd: Službeni glasnik, str. 68−69.
43 Амра Латифић скреће пажњу да постмодерни дискурс оспорава авангарду „upravo zbog iluzije 
’poslednjeg stila’ i ’poslednje velike istine’”; Latifić, A. (2009) Paradigme ruske avangardne i postmoderne 
umetnosti, Beograd: Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, str. 99. 
44 Grojs, B. нав. дело, стр. 70−71.
45 Исто, стр. 72−73.



АВАНГАРДНА УМЕТНОСТ У СОЦИОЛОШКОЈ ПЕРСПЕКТИВИ: РЕНАТО ПОЂОЛИ И БОРИС ГРОЈС

209

Према Лиотару [Lyotard], модернистичка уметност јесте типичан израз неси-
гурности, будући да уметници одбацују помоћ уметничких школа које им омо-
гућавају програме, методологије и технике. Лиотар се носи мишљу да уметност 
постоји као манифестација унутрашњег живота уметника, а почетак овог ма-
нифестовања се налази на почетку одстрањивања спољашњег, свих спољашњих 
уметничких конвенција. Одбацивање школе, како би уметник био искренији и чи-
стије изразио себе, за Лиотара јесте један од митова модернизма, „мит према којем 
је авангардна уметност аутентична креација – за разлику од пуког репродуковања 
прошлости – онога што је дато.”46 

За Гројса, супротно Лиотару, од Флобера [Flaubert] и Бодлера [Baudelaire] до 
Фукоа [Foucault] и Делеза [Deleuze], уметност је она која крчи пут, признајући као 
људско оно што се некада сматрало злим. Циљ уметности није инкорпорирање 
и асимилација других у свој свет, већ стварање отклона од властите традиције. 
Њихова солидарност с другим заснива се не на поштовању концепта толеранције, 
већ на употреби стратегије самоискључивања, на „приказивању себе као инфици-
раног и инфективног, као отеловљењу опасног и нетолерантног.”47 

У поређењу с Мондријановим [Mondriaan], Маљевичеве слике су, вели Гројс, 
биле неконструктивне, несавршене. За Маљевича, бити револуционаран уметник 
значи прикључити се свеопштем току, који деструира политички и естетски по-
редак.48 Радикална уметност нема циљ, није телеолошки усмерена. Реч је о потен-
цијално бесконачном процесу, који уметник не жели и не може да приведе крају. 

Ова процесуалност, на коју је још Маљевич указивао, нашла је плодно тло у ко-
нептуалној уметности. По Гројсу, оно што је концептуализам донео било је схвата-
ње да се на уметност више не може гледати као на производњу и излагање посеб-
них предмета. Он је утолико радикланији што унутар својих пракси не признаје 
чак ни редимејд предмете. Ово никако не значи да је концептуална уметност, како 
се обично сматра, постала дематеријализована уметност. Код концептуалиста је 
уметнички предмет по себи изгубио значај, али он место уступа односима који се 
успостављају између: предмета, предмета и бића, и бића међусобно. Ови односи 
могу бити просторни и временски, као што могу бити и логички и политички. 
Ствари, текстови, фото-документи, перформанси, филмови, граде недовршену, 
текућу уметничку појаву, уметничко дело. Суштински, реч је о инсталационој 
уметности која искорачује изван изложбеног простора. 

Њена блискост с филозофијом и теоријом уопште нема легитимишућу функ-
цију. Њен циљ није потврда одређеног погледа на свет, већ утискивање значења 
и комуникација. „Уметност је почела да изриче теоријске судове [...] да формули-
ше етичке и политичке ставове и да приповеда приче”. За Гројса, уметност овде 
не користи језик, већ је сама почела да бива коришћена као језик. Упућивање на 

46 Исто, стр. 78−79.
47 Исто, стр. 80.
48 Исто, стр. 81.
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комуникативну функцију заправо говори о томе да је концептуална уметност 
свесна тога да се налази у току. Или још прецизније, „филозофи ’лингвистичког 
обрта’ омогућили су коришћење концепата, пројеката, идеја и политичких пору-
ка у уметности тиме што су изнели доказе о лингвистичкој природи мишљења 
и материјалној природи језика.”49 Концептуална уметност, једноставно речено, 
укида дихотомију на естетско и ванестетско, удружујући их. Не само концепу-
туална уметност већ сви изрази савремене уметности, превасходно авангардни 
покрети, у подручју рецепције омогућују не само кантовски доживљај „лепог и 
узвишеног” већ се може формирати и антиестетски сентимент, чија је основа ипак 
естетска, доживљај незадовољства, фрустрације, „побуђен неким делом лишеним 
свих квалитета које ’афирмативна’ естетика од њега очекује”. Овој скупини ан-
тиестетских, у основи социјалних, елемената придружују се и утопијске визије, 
које могу представљати идеолошку парадигму радиклане промене, или пак пут 
за преобликовање и прерасподелу чулних података реципијента, које обезбеђују 
могућност уочавања раније неопажених облика, или слушно опажање раније при-
гушених гласова. Подразумева се да реципијент може изразити и немогућност до-
сезања позитивног естетског доживљаја у друштву које се темељи на угњетавању и 
експлоатацији. Коначно, Гројс истиче да се производња и рецепција не могу самом 
уметношћу објаснити, већ су оне суштински подређене социолошком увиду.50

ЗАКЉУЧАК

Заједничка карактеристика двају представљених дела састоји се у снажном 
истицању друштвених особености савремене уметности, у првом реду авангард-
них покрета. Аутори су авангардне покрете сагледали првенствено као изданке 
различитих друштвених околности, с једне стране, а с друге стране показали да 
се авангардни покрети друштву свесно и намерно намећу као израз акумулиране 
друштвене свести посредством уметничке културе. 

Пођолијева мисао предочена у Теорији авангардне уметности је успешно одго-
ворила на питање на који начин авангарда делује као релативно самосталан дру-
штвени актер, издвајајући револуцију укуса, инсистирање на уметничкој инвен-
цији и деконструкцији хабитуса традиционалне уметности као кључне елементе 
друштвеног израза стила, предоченог у лево оријентисаном програму интелекту-
алне елите, док је дело У току Бориса Гројса указало на свеобухватну пенетрант-
ност друштвеног тока у поље савремене уметности, унутар коjeг је управо аван-
гарда озваничила почетак рефлескије о свеукупној продорности тока у уметност 
и живот.

49 Исто, стр. 127−128.
50 Исто, стр. 130.



АВАНГАРДНА УМЕТНОСТ У СОЦИОЛОШКОЈ ПЕРСПЕКТИВИ: РЕНАТО ПОЂОЛИ И БОРИС ГРОЈС

211

ЛИТЕРАТУРА

Bauman, Z. (2009) Fluidni život, Novi Sad: Mediterran Publishing.
Blanke, H. (1993) Mass Culture Debate: Left Perspectives, Progressive Librarian, 6/7, pp. 15−29.
Bürger, P. (2010) Avant-Garde and Neo-Avant-Garde: An Attempt to Answer Certain Critics of Theory of the 

Avant-garde, New Literary History, No. 41, pp. 695−715.
Cavatorta, B. (2010) Back to Futurism: The III-Digested Legacies, Carte Italiane, Vol. 6. pp. 23−48.
Dedić, N. Boris Grojs u: Figure u pokretu: savremena zapadna estetika, filozofija i teorija umetnosti, ur. 

Šuvaković, M. i Erjavec, A. (2009), pp. 690−703
Епштејн, М. (1998) Вера и лик: религиозно несвесно у руској култури XX века, Нови Сад: Матица 

српска.
Erjavec, A. (2016) Revolutions and the Avant-Gardes, Filozofski vestnik, XXXVII (1), pp. 179−199.
Grojs, B. (2020) U toku, Beograd: Službeni glasnik.
Gronow, J. (1993) Taste and Fashion: The Social Function of Fashion and Style, Acta Sociologica, No. 36, pp. 

89−100.
Ilić, M. (1975) Kulturna avangarda – očigledna neizvesnost, u: Pođoli, R. Teorija avangardne umetnosti, 

Beograd: Nolit.
Jablońska, K. (2016) Redefining the Concepts of the Avant-Garde as an Example of a Possible Return to 

Modernism, Art Inquiry. Recherches sur les arts, XVIII, pp. 37−53.
Kastels, M. (2018) Mreže revolta i nade: društveni pokreti u doba interneta, Službeni glasnik: Beograd.
Kellner, D. (1999) Nietzche’s Critique of Mass Culture, International Studies In Philosophy, Vol 31, No. 3, pp. 

77−89.
Latifić, A. (2008) Paradigme ruske avangardne i postmoderne umetnosti, Beograd: Fakultet dramskih umet-

nosti. 
Long, J. J. (2008) Paratextual Profusion: Photography and Text in Bertolt Brecht’s War Primer, Poetics Today, 

Vol. 29, No. 1, pp.197−224.
Marino, A. (1997) Moderno, modernizam, modernost, Beograd: Narodna knjiga.
Panofsky, E. (1991) Perspective as symbolic form, New York: Zone Books. 
Петровић, С. (2000) Културологија: митологија, култура, цивилизација, Београд: Лела.
Pođoli, R. (1975) Teorija avangardne umetnosti, Beograd: Nolit.
Ranković, M. (1983) Opšta sociologija umetnosti, Beograd. 
Raunig, G. (2008) Art and Revolution: Transversal Activism in the Long Twentieth Century, MIT Press, 

Cambridge, Mass. and London.
Саболчи, М. (1997) Авангарда и неоавангарда, Београд: Народна књига.
Traverso, E. (2016) Left-Wing Melancholia: Marxism, History, and Memory, New York: Columbia University 

Press. 



БОРИС ИЛИЋ

212

Boris Ilić
Užice Grammar School

AVANT-GARDE ARTS IN SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE:  
RENATO POGIOLLI AND BORIS GROYS

Abstract: The paper deals with the possibilities of perceiving avant-garde arts on the example 
of prominent authors: Renato Poggioli in the book The Theory of the Avant-garde, and Boris 
Groys in the book In the Flow. Both of these works, through which the sociological perspective 
of avant-garde arts is presented, are separated by a historical gap of over fifty years. Poggioli 
focuses on defining the basic socio-cultural features of avant-garde arts, mostly studying it as 
a relatively isolated social phenomenon. He demands that avant-garde arts should be studied 
as a sociological and psychological fact. Groys views avant-garde, and all contemporary art, 
as a product of global socio-economic and cultural-historical assemblies. He starts from the 
idea of material flow as an all-pervading force that affects all actors of social and cultural life. 
Sociological insight is necessary for the complete study of avant-garde. He states that it was 
the avant-garde artists who expressed an awareness of the inevitability of the flow. The aim 
of research is to provide the possibility of sociological consideration of avant-garde art, as a 
way of understanding characteristics of the culture of modern society.

Key words: Renato Poggioli, Boris Groys, avant-garde art, society, culture
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БУЊЕВАЧКО ПИТАЊЕ У СВЕТЛУ 
САВРЕМЕНИХ СХВАТАЊА НАЦИЈЕ1

Сажетак: У раду се анализира теоријски оквир расправе о националном идентите-
ту бачких Буњеваца. На основу увида у главне правце савремених студија нација и 
национализма, и концептуалне анализе оних научних радова који проблематизују 
отварање ʼбуњевачког питањаʼ после распада социјалистичке Југославије, ми за-
кључујемо: а) да стандардни аргументи свих страна претпостављају да модерне 
нације имају препознатљиве корене дубоко у прошлости; б) да ʼбуњевачко питањеʼ 
показује супротно, да нема неких објективних или ʼнаучнихʼ критеријума за одре-
ђивање националног идентитета, нарочито ако постоје алтернативни наративи 
о њему; и в) да је буњевачко, као и свако друго национално, питање у основи поли-
тичко питање о колективној стратегији опстанка заједнице у датим историј-
ским околностима. 

Кључне речи: Буњевци, нација, национални идентитет, модернизам, примордија-
лизам

УВОД

Овај рад је замишљен као покушај да се питање о националном идентитету 
бачких Буњеваца размотри у контексту савремених расправа о природи 
нације и национализма. Hаш циљ није откривање неке нове историјске 

чињенице, или тумачења прошлости које ће послужити као одговор на „буње-
вачко питање”, већ да на видело изнесемо теоријске претпоставке о томе шта су 
уопште нације на којима почивају истраживачки захвати у овом истраживачком 
пољу после распада социјалистичке Југославије. Тада је, после четрдесетогодишње 
хибернације, у којој је државна политика била да су Буњевци Хрвати, изнова отво-
рено питање о њиховом националном идентитету. Зато ћемо анализирати научне 

1 Овај рад је написан у оквиру научноистраживачког пројекта „Историја бачких Буњеваца – дру-
штвени и културолошки аспектиˮ, финансираног од стране Покрајинског секретаријата за високо 
образовање и научноистраживачку делатност Аутономне Покрајине Војводине, на основу пријаве 
на Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката наци-
оналних мањина – националних заједница у АПВ у 2021. години, број 142–451–2164/2021–01. 
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радове који свој одговор на то историјско питање поткрепљују одговором на ме-
тодолошко питање – како је и зашто буњевачко питање поново отворено? 

Више је разлога за писање текста са оваквoм проблемскoм поставком. Нарав-
но, из угла буњевачке заједнице, реч је о основном – идентитетском – питању. 
Шире гледајући, то питање заслужује скрупулозну концептуалну обраду и зато 
што поседује међународну политичку димензију, на шта нас нас подсећа ди-
пломатско негодовање Републике Хрватске поводом прошлогодишњег увођења 
буњевачког језика у службену употребу у Суботици.2 Међутим, теоријска моти-
вација за постављање питања о карактеру буњевачког питања долази из једног 
другог извора. 

Наиме, од тренутка када је 1945. године буњевачко питање политичком одлу-
ком затворено, па до 1991. године, када су Буњевци стекли право да се званично 
изјашњавају под својим етничким именом, а не нужно као Хрвати, у савременој 
друштвеној теорији се развило читаво интердисциплинарно поље студија наци-
је и национализма, које није постојало у ранијој расправи о буњевачком питању. 
Један од најважнијих резултата тог развоја је разорна критика националистичког 
поимања нације као приморадијалног историјског енититета, који је дата чињени-
ца и постоји „одувек”, или макар сеже дубоко у прошлост. А управо на тим прет-
поставкама и данас почива главнина расправе о буњевачком питању, током које 
се наводе и оспоравају различити историјски и етнолошки аргументи у прилог 
тврдњама да су Буњевци: Хрвати; покатоличени Срби; или, заправо, посебна на-
ционална заједница. 

Ти ставови претендују да научно покажу политички неконтаминирану, извор-
ну и једину праву историјску истину о буњевачком колективном идентитету. Ако 
се решење буњевачког питања у СФРЈ разуме као „природно”, што значи као на-
учно а не политички одлучено, његово поновно отварање може се разумети једи-
но као политички утицај на историјску науку. То је прохрватска позиција, да иза 
отварања буњевачког питања стоји великосрпска политика – а не, рецимо, чиње-
ница да буњевачка заједница јесте подељена. С друге стране, ако сматрамо да је Бу-
њевцима – без ваљаних научних доказа – хрватски идентитет наметнут, онда ћемо 
у покретању расправе о буњевачком питању препознати прилику да историјска 
наука задре дубоко у прошлост, да испод површине политичких манипулација и 
контигенција утврди истину о томе ко су заправо Буњевци. 

Разматрајући кључна места у модернистичкој критици примордијализма, ми 
ћемо аргументовати да је проблем с теоријском сценом буњевачког питања то 
што национални идентитети и нису друго до историјски производ „појединач-
них избора, тактичких одлука, структуре политичких прилика [...] чије границе се 
континуирано преговарају и редефинишу у свакој генерацији, како група реагује 

2 Banjac, D. (9. 5. 2021) „Bunjevački jezik – burna reagovanja vojvođanskih Hrvata i Zagrebaˮ, Balkans.
Aljazeera.net, приступљено 22. 5. 2022, https://balkans.aljazeera.net/opinions/2021/5/9/hej-bunjevci-na-
-sjeveru-backe 
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на мењајуће околности”.3 Свако, па и буњевачко, национално питање је егзистен-
цијално-политичко, због чега националистички дискурси нужно поседују прак-
тични, или перформативни смисао: они се обистињују учествујући у изградњи 
друштвене стварности нације коју описују, под условом да довољан број људи 
прихвати дату идентитетску конструкцију као примерен колективни одговор на 
изазове опстанка у конкретним историјским условима. С тим у виду, закључујемо 
да се одговор на буњевачко питање пре крије у будућим пописима становиштва 
него у истраживањима прошлости. 

1. ПРЕГЛЕД САВРЕМЕНИХ ТЕОРИЈА НАЦИЈЕ 

Не тако давно, у годинама после завршетка Хладног рата, већина истакнутих 
теоретичара друштва је веровала да је историјско време националних држава и 
идеологија истекло. Фукојама је прогласио „крај историје” и тријумф либералног 
капитализма4; Бек и Гиденс су указивали на растакање традиционалних институ-
ција и растући значај транснационалних актера, попут корпорација и невладиних 
организација5; а Хабермас је аргументовао да је модерни пројекат коначно збацио 
политичку кошуљицу националних држава и пројеката, наводећи као разлоге: 
глобализацију тржишне економије, убрзан развој комуникационих и саобраћај-
них технологија, миграције, интернационализацију историјске науке, те раздваја-
ње културних идентитета од државних институција.6 Данас, после кризе еврозоне, 
Брегзита, Трампа, пандемије коронавируса, и почетка рата у Украјини – очигледно 
је да није питање да ли ће националне државе и идеологије преживети глобализа-
цију, већ зашто су још и ојачале. 

Пандемија је показала да најшири слојеви становништва немају коме другом 
да се обрате за хитно потребну помоћ у околностима опште друштвене кризе него 
својим националним државама.7 Укључујући и чланице Европске уније, државе су 
се спонтано окренуле интересима својих грађана: нпр. приликом борбе за зали-
хе вакцина, што је феномен означен као „вакцинални национализам”.8 Евидентна 
је, такође, моћ националних покрета да афирмишу или негирају постојање неке 
државе – од бивше Југославије до Украјине. Стога, иако све те чињенице не дока-
зују теоријску утемељености примордијализма, оне указују да је реч о политички 

3 Özkırımlı, U. (2010) Theories of Nationalism – A Critical Introduction 2nd ed. Basingstoke: Hampshire 
England; New York: Palgrave Macmillan, p. 61.
4 Fukojama, F. (1997) Kraj istorije i poslednji čovek, Podgorica: CID.
5 Beck, U., Giddens, A. and Lash, S. (1994) Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the 
Modern Social Order, Standford: Stanford University Press.
6 Habermas, J. (2001) The Postnational Constellation, Cambridge: Polity Press.
7 Šumonja, M. (2021) Neoliberalism is not dead – On political implications of Covid-19, Capital & Class 45, 
London: Conference of Socialist Economists, pp. 215–227.
8 Zhou, R. Y. (2022) Vaccine nationalism: contested relationships between COVID-19 and globalization, 
Globalizations Vol. 19, pp. 450–465.
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потентном схватању нације, које деле сами националисти, већина историчара и – 
што је наважније – обичних људи.9 

Основа поставка примордијализма је да нације постоје „од памтивека”: да се, 
стога, њихово трајање може пратити вековима уназад, кроз структурно сличне 
приче о „златним временима”, периодима опадања и искушења, и приче о нацио-
налним херојима који буде успавану снагу националне обнове. У овом погледу на 
свет, нације су напросто основна, несводива и природно дата чињеница људског 
живота и историје. Човечанство је природно подељено у препознатљиво различи-
те нације; припадници одређене нације су повезани исконским и необјашњивим 
везама, те само у тој припадности могу појединачно да се остваре; због свега тогa, 
нација је једини извор политичке моћи и легитимитета.10 У теоријски рафинира-
нијем облику, примордијализам се јавља и као перенијализам, што је становиште 
да су нације кључна историјска, а не природна чињеница људског живота. Оне 
сежу дубоко у прошлост, макар у средњи век, како то сматра Адријан Хејстингс 
[Adrian Hastings], један од водећих савремених теоретичара ове оријентације.11 
Према његовом мишљењу, најважији извор модерне националне свести на чита-
вом Западу је Библија, зато што Израел представља „развијен модел тога шта зна-
чи бити нација – јединство људи, језика, религије, територије и власти.”12 Прве на-
ције су настале организовањем једне или више етничких заједница, што су групе 
људи са заједничким културним идентитетом и језиком – око колективног захтева 
за политичком аутономијом. Kључан je био развој свакодневног говора у писани 
језик, односно његова употреба у књижевности и посебно у превођењу Библије; 
често у околностима дуготрајне борбе против спољне претње држави, или прет-
ње од државе чији део су те нације биле. У повезаном практичном смислу, као 
уверење да сопствену етничку традицију треба бранити по сваку цену кроз борбу 
за своју државу, национализам је, вели Хејстингс, постојао као моћна друштвена 
сила вековима пре појаве модерних националних идеологија.13

Заступајући наведене ставове, Хејстингс се заправо супротстављао модерни-
стичким теоријама нације, које последњих неколико деценија – када је и отворена 
актуелна рунда буњевачког питања – владају друштвеним наукама. Према овим 
ауторима, кардинални методолошки грех приморадијалиста је то што користе мо-
дерне категоријe попут нације и национализма да би њима описали предмодерна 
друштва.14 А нације и национализам су модерне историјске творевине: друштвени 

9 Özkırımlı, U. нав. дело, стр. 49.
10 Исто, стр. 51
11 Hastings, А. (1997) The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism, Cambridge: 
Cambridge University Press.
12 Hastings, А. нав. дело, стр. 4.
13 Исто.
14 Hobsbawm, Е. (1990) Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge: 
Cambridge University Press.
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феномени XIX века и индустријског света, а не некакава мистична природна и/
или историјска константа људске егзистенције.

Како аргументује један од првих модерниста, Ели Кедури [Elie Kedourie], клице 
нације као политичке идеје посејао је Имануел Кант [Imanuel Kant], канонски фи-
лозоф зрелог просветитељства.15 Према Кедурију, кључан је Кантов појам „само-
-одређења”, односно његова револуционарна замисао слободе као човековог по-
коравања моралним законима које је он сâм донео, и стога као највише политичке 
вредности.16 У погледу политичког садржаја национализма, важан је и допринос 
Жана Жака Русоа [Jean Jacques Rousseau], с појмом „опште воље”, у којој је био ње-
гов одговор на питање како је могућа појединачна слобода у друштву – као зајед-
ничко „само-одређење”, или колективна воља грађана, коју сваки појединац при-
хвата као своју сопствену вољу.17 У историјском погледу, национализам и нацијe 
представљају светоназорски и институционални одговор европских друштaва на 
изазове модернизације – на потребу за политичким субјектом и погледом на свет 
који ће уобличити и легитимисати развој капиталистичких друштвених односа 
у новонасталим околностима индустријализације, урбанизације, секуларизације 
итд. Ову главну тему модернисти су развили на више начина. 

Ернeст Гелнер [Ernest Gellner], можда и најутицајнији представник модерни-
зма, полази од става да је „национализам [...] политички принцип, који држи да 
политичке и националне јединице треба да се подударају.”18 Уређење у складу с 
тим принципом је суштинско обележје модерног света, за разлику од предмо-
дерног света, у којем су се политичке и националне границе ретко поклапале, и 
у којем је националност оних који владају била неважна за оне којима се влада. 
Гелнер обја шњава национализам као изнуђен одговор на велику трансформацију 
аграрног у индустријско друштво, за који је кључан био процес ширења стандар-
дизоване „високе културе” (тзв. националне културе) кроз државно огранизован 
образовни систем, са циљем да се људи припреме за опстанак у условима узнапре-
довале поделе рада и друштвене покретљивости. То, у ствари, значи да су нације 
производ национализма, а не обрнуто: оне, наиме, претпостављају политичко на-
метање елитне културе читавој популацији, као начин да се у безличном друштву 
атомизовани појединци повежу и држе заједно.19 

До cличног закључка о првенству национализма ће доћи и Ерик Хобсбаум 
[Eric Hobsbawm], марксистички историчар који је појаву нација анализирао по-
моћу концепта „измишљања традиције”.20 Тај концепт подразумева „радње ри-
туалне или симболичке природе, које се обично управљају према отворено или 

15 Kedourie, Е. (1961) Nationalism, London: Hutchinson.
16 Исто, стр. 29.
17 Özkırımlı, U. (2010) Theories of Nationalism – A Critical Introduction 2nd ed, Basingstoke: Hampshire 
England; New York: Palgrave Macmillan, p. 12.
18 Gellner, E. (1983) Nations and Nationalism, Oxford: Blackwell, p. 1.
19 Исто, стр. 55.
20 Hobsbom, Е. i Rejendžer, Т. (2002) (ur.) Izmišljanje tradicije, Beograd: Biblioteka XX vek.



прикривено прихваћеним правилима, и које теже да усаде одређене вредности и 
норме понашања путем понављања, што аутоматски подразумева континуитет са 
прошлошћу.”21 Хобсбаум сматра да нације утеловљују измишљене традиције бу-
дући да, иако су историјски нови друштвени феномен, оне настоје да успоставе 
фиктивни континуитет са одговарајућом прошлошћу у сврху легитимисања акту-
елних поступака и цементирања групне кохезије. Он сматра да је између 1870. и 
1914. године измишљање националних традиција – превасходно кроз иновацију 
у облику основног школовања – постало водећа стратегија владајућих класа за 
обуздавање претње односима друштвене моћи коју је почео да представља улазак 
дотад искључених слојева становништа у политичку арену.22 Да у средиште раз-
говора о нацији треба сместити политику и моћ аргументоваће и Џон Бреји [John 
Breuilly], који национализам тумачи као решење за политички и културни про-
блем односа између јавних и приватних интереса, узрокован раздвајањем модерне 
државе од тржишне економије.23

Бенедикт Андерсон [Benedict Anderson] налази да су нације „замишљене поли-
тичке заједнице”.24 У онтолошком смислу оне су „представе” које немају објектив-
но упориште већ су усађене у друштво од стране протонационалних елита кроз 
пописе становништва, производњу споменика, музеја итд. Њихов настанак усло-
вљен је опадањем династичких царстава и религијских заједница – али и тиме што 
је током XVIII века штампарство постало профитабилна индустријска делатност 
и допринело је стандардизацији националних језика. Штавише, захваљујући чи-
тању националне периодике грађани су могли да створе слику о заједништву с 
људим које никада нису срели. Друштвена функција те слике је да легитимише 
постојеће друштвене односе, али и да замени религију – да људима пружи извор 
смисла у равнодушном и калкулативном капиталистичком свету.

За разлику од истакнутих модерниста попут Хобсбаума, који је крајем „крат-
ког XX века” написао опело нацијима и национализму, верујући да национални 
покрети опстају још само као узалудни покушаји да подигну баријере пред силама 
глобализације25, Ентони Смит [Anthony Smith] ће у тој истој историјској стварно-
сти увидети нешто сасвим друго. Указујући на ерупцију националистичких осе-
ћања и покрета у бившим комунистичким државама, Смит, на теоријском правцу 
етносимболизма, аргументује да нације, иако јесу модерне појаве, ипак нису само 
конструкције које су настале ex nihilo и могу да се сведу на одређене друштвене 
функције. Нацијa је „именована и самодефинисана заједница чији чланови гаје 
заједничке митове, сећања, симболе и вредности, имају и шире посебну јавну 

21 Исто, стр. 6.
22 Hobsbom, Е. i Rejendžer, Т. нав. дело, стр. 383–448.
23 Breuilly, J. (1982/1993) Nationalism and the State, Manchester: Manchester University Press.
24 Anderson, B. (1983) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London: 
Verso.
25 Hobsbawm, E. нав. дело.
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културу, пребивају или се поистовећују са историјском домовином, и стварају 
и шире заједничке законе и обичаје”.26 Да би се објаснила виталност национали-
зма, потребно је увидети да политичка градња модерне нације, чији значај Смит 
у наведеној дефиницији не спори, претпоставља постојање објективне историјске 
основу у предмодерним етничким заједницама, етнијама. Етније су територијал-
не и културне заједнице митова и сећања, с којима модерне нације успостављају 
историјски континутет, додајући тој супстанци нове политичке и економске атри-
буте.27 Реферишући се, поред осталог, и на државотворни успех хрватског нацио-
нализма деведесетих година прошлог века, Смит тврди да такви пројекти дугују 
своју снагу управо томе што њихове тезе имају стварно упориште у прошлости. 

Наиме, да би се националистичке представе о историјском континуитету поједи-
не нације успешно прошириле у дубину неког друштва, да би оне уопште могле да се 
појаве као покретач масовне политичке мобилизације у за то повољним околности-
ма, „морају да постоје ’објективне’ (заправо ’субјективне’) компоненте у прошло-
сти тог подручја које још увек везују становништво, разликујући га до одређеног 
степена од странаца.”28 Тако, на пример, Срби и Хрвати „спадају у многе етничке 
заједнице чији се идентитет заснива на верским мерилима диференцијације”.29 Али, 
откуд онда буњевачко питање – као питање о националном идентитету једне групе 
Jужних Словена католика, настањених на северу Србије? Да ли је то лажно питање, 
„измишљено” од стране српских националиста? Или чињеница да хрватски наци-
онални идентитет не прихвата око половине бачких Буњеваца говори о слабости 
његових објективних упоришта у историји те етније? Или је, можда, у питању по-
стојање буњевачког националног пројекта, као препознатљиве политичке страте-
гије опстанка, чији успех (или неуспех) суштински зависи тога колико припадника 
буњевачке заједнице ће у том идентитету препознати своје колективне интересе?

2. БУЊЕВАЧКО ПИТАЊЕ – ПОВРАТАК У БУДУЋНОСТ 

Почнимо једном, чини нам се, неконтроверзном констатацијом: у условима 
органске кризе читавог друштвеног поретка, и неповољно промењених међуна-
родних околности, СФРЈ је ратним распадом платила цену за потискивање на-
ционалних питања у име социјалног питања. Када су она силовито испливала на 
површину, као главна политичка интерпретација државне кризе, тада је изнова 
отворено и буњевачко питање. Његово затварање послератном одлуком комуни-
стичких власти о хрватском идентитету Буњеваца је, такође, улазило у политички 
дизајн југословенског социјалистичког решења међунационалних проблема. О 

26 Smith, D. A. The Genealogy of Nations: An Ethno-Symbolic Approach, in: When is the Nation?, eds. 
Ichijo, A. and Uzelac, G. (2005), London and New York: Routledge, p. 98.
27 Smit, D. A. (2005) Nacionalni identitet, Beograd: Biblioteka XX vek.
28 Smith, D. A. (1998) Book Review: Nationalism, The British Journal of Sociology, Vol. 49, p. 500.
29 Smit, D. A. (2005) нав. дело, стр. 20.
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томе сведочи позната наредба Главног народноослободилачког одбора Војводине, 
издата 14. маја 1945. године:

„Догађа се, да се многи Хрвати уводе као Буњевци и Шокци у рубрике, где 
се означава народност, а не као Хрвати као нпр.: у легитимације, разне 
евиденције и спискове, и то бива често и по њиховом изричитом захтеву 
или по вољи и нахођењу дотичног чиновника.

Како буњевачке и шокачке народности не постоје, то вам се наређује да све 
Буњевце и Шокце имадете третирати искључиво као Хрвате без обзира на њихову 
изјаву. У разним окрузима и местима, где се они до сада уведени као Шокци и 
Буњевци има се то исправити и означити као Хрвати нарочито у легитимацијама, 
бирачким списковима, путним дозволама и разним другим списковима по 
народности. Убудуће се имају уносити само искључиво као Хрвати. Све до сада 
издате легитимације и исправе, где су означени као Буњевци и Шокци, имају 
се уништити и нове издати, издавање нових легитимација не сме се поново 
наплаћивати од странака.”30

Српска држава је 1991. године практично укинула ту наредбу, омогућивши Бу-
њевцима да се на тадашњем попису становништва изјасне својим етничким име-
ном. У Суботици, највећем буњевачком граду, у којем су јужнословенско като-
личко становништво углавном потомци буњевачких досељеника, 16.369 грађана 
су се изјаснили као Хрвати, а 17.439 као Буњевци.31 Тиме је отворена текућа фаза 
расправе о њиховој националној припадности. Ми ћемо почети анализом научног 
рада који је први проблематизовао саму чињеницу да је буњевачко питање поно-
во постављено. Реч је о тексту хрватске етнолошкиње Милане Чернелић из 1994. 
године, са сугестивним насловом „Настојања да се бачким Буњевцима оспори 
припадност хрватском народу”.32 У њему се јасно виде теоријске претпоставке од 
којих ће после 1991. у дебату о националном идентитету Буњеваца поћи хрватска, 
али и српска историографија. Које су основне тезе?

Полазна тврдња Милене Чернелић је да је историјска чињеница да су бачки 
Буњевци „хрватска скупина”, која се у неколико наврата током XVII века, а најви-
ше 1687. године, досељавала у Војводину с подручја Херцеговине и Далмације.33 
Пошто око националног идентитета те групе јужнословенских католика нема ле-
гитимног научног спора, онда је логично да се буњевачко питање мора разумети 
у другом кључу, као један од израза политичког пројекта који има свој интерес у 

30 Raič, А. (februar 2010) Nacionalna zajednica Bunjevaca i Statut AP Vojvodine, Bunjevačke-novine.net, 
br. 56, str. 19, приступљено 17. 4. 2022, https://web.archive.org/web/20111005181131/http://bunjevci.com/
novine/pdf/bunjevacke/2010_56.pdf 
31 Todosijević, B. (2002) Why Bunjevci did not become a nation?, East Central Europe Vol. 29, p. 68.
32 Černelić, М. (1994) Nastojanja da se bačkim Bunjevcima ospori pripadnost hrvatskom narodu, Studia 
Ethnologica Croatica, br. 6, str. 85–103.
33 Исто, стр. 85–86.
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њему – што је, очекивано, „опћа великосрпска концепција”.34 Циљ те политике, 
да се Буњевци „одвоје од Хрвата као нешто посебно”, дефинисан је у Краљеви-
ни СХС, када је „под плаштом југословенства” покушавана „миноризације Хр-
вата” кроз „посрбљавање” и „неутрализирање” Буњеваца. Средство те политике 
је „манипулација” буњевачким етничким именом, како Милена Чернелић тумачи 
његову појаву на попису из 1991. године – јер, „само по себи се подразумијева-
ло да су Буњевци Хрвати”, односно да „за сам народ назив Буњевац никако није 
искљу чиваo њихову хрватску националну припадност”.35 У међуратном периоду, 
та манипулација се јављала у виду три тезе које ауторка илуструје написима из ју-
гословенске штампе тог времена: да су Буњевци четврти народ у Краљевини СХС; 
да су Буњевци, исто као Срби и Хрвати, Југословени; и да су Буњевци Срби като-
личке вере. Но, упркос тим настојањима, ауторка сматра да је при крају постојања 
Краљевине СХС међу Буњевцима превладала хрватска национална свест, што она 
и поткрепљује дугачким цитатом из уводника „Крај једне заблуде”, који је 1939. 
године у „Невену” објавио његов уредник Јосо Шокчић. Тај навод заслужује да га 
овде пренесемо:

„Ја сам признао једну тешку заблуду. Заблуду – да смо ми Буњевци ника 
четврта нација [...] Недостајала је – како то већ сада видим – и она чвр-
ста подлога без које нема трајног стварања: националност [...] Недостојно 
и нечасно је инаугурисати такву ’буњевачку политику’ да Београд сматра 
Буњевца за Србина, а Загреб за Хрвата. Буњевац, ако се пробуди, и постане 
частан Хрват, може да будео од користи како Београду, тако и Загребу и ци-
лој нашој држави. Национализам не може да буде подложен странчарству, 
не може да буде интерес. Национализам је подлога свисти, морала и кул-
туре! Без националне припадности нема човика! Зато ни Буњевац не може 
значити ништа без националне припадности.”36

Oчигледно, писац овде констатује и објашњава зашто Буњевци нису постали 
нација, већ су остали Хрвати, претпостављајући примордијалистичко схватање 
нације: без национално-историјског основа нема „трајног стварања”; без исто-
ријске свести о националној припадности „нема човика”. Такво схватање нације 
Милена Чернелић прећутно претпоставља већ у полазној тези свог текста: да су 
бачки Буњевци Хрвати који су се у XVII веку доселили у Војводину. Модерниста 
би могао упитати: како то да су бачки Буњевци Хрвати који су се у XVII веку досе-
лили у Војводину, ако у предмодерно доба ни Хрвати нису били „Хрвати”? У XIX 
веку у Хрватској нису постојали друштвени услови за развој националног иденти-
тета, јер су домаће друштвене елите биле окренуте империјалним центрима, Бечу 
и Будимпешти, а не „својим сународницима”, већином сељацима без земље; није 

34 Исто, стр. 98.
35 Исто, стр. 87.
36 Исто, стр. 96.
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постојало унутрашње језичко јединство, а национализацију културних институ-
ција средином века спречавали су „мађаризовани” образовни систем, као и стра-
ни кадровски састав империјалнe администрације на територији Хрватске.37 

Историјска чињеница је да су изазови колективног опстанка довели до тога да 
Буњевци приме католичку веру као део свог идентитета. Сама по себи, она, међутим, 
не говори шта су, одувек, Буњевци, зато што може да поткрепи различите закључке, 
у зависности од тога која се тачка, пре или после те промене, узима за истински по-
четак историјске нарације; и зато што је једнако валидна историјска чињеница и то 
да буњевачка стратегија колективног опстанка садржи и институционално органи-
зовану и симболички елаборирану тежњу за националном самосвојношћу. 

Већ смо рекли да критичари оптужују примордијалисте, што значи национа-
листе и историчаре медијевисте, за „ретроактивни национализам”, односно „тен-
денцију да се особена својства модерних нација и национализма пројектују уна-
зад у раније друштвене формације”.38 Ми, на пример, не можемо да знамо како су 
Буњевци разумели свој „етнички идентитет” пре досељавања у Војводину јер је 
садржај тих појмова условљен историјским процесом који проучавамо и чији смо 
истовремено део – како онда себи да представимо шта је у њиховим животима тај 
облик колективне идентификације уопште могао да значи? Уместо датог и суп-
станцијално непромењивог националног идентитета, иза старих етничких имена 
стоји историјa „константне промене, радикалних дисконтинуитета, и политичких 
и културних цикцакова”, која је прикривена политичком употребом старих озна-
ка у овладавању новим околностима.39 Наводно „примордијалне” етничке везе су, 
заправо, друштвено условљене: религијске праксе се мењају; многи људи у вишеје-
зичким друштвима говоре више језика; припадници одређене етничке групе могу 
да промене веру да би опстали, или језик да би обезбедили својим потомцима боље 
животне шансе; свако место рођења може да се представи на различите начине.40 
Према томе, ако је Милена Чернелић у праву, тј. да је буњевачко питање у основи 
политичко, онда је то због тога што је свако национално питање – политичко. 
Отуда следи да је и њен полазни став о подразумеваном „буњевачком хрватству” 
пре покушај ретроактивног прописивања него описивања друштвене стварности. 

Међутим, као што тачно примећује хрватски лингвиста Петар Вуковић, када у 
свом тексту „Контрукција идентитета у бачких Буњеваца” с модерних теоријских 
позиција тематизује расправу о буњевачком питању, сличне позадинска уверења 
о суштини нације могу се препознати и код савремених аутора који доказују да 

37 Malešević, S. (2019) Grounded Nationalisms: A sociological analysis, Cambridge: Cambridge University 
Press, p. 221.
38 Özkırımlı, U. (2010) Theories of Nationalism – A Critical Introduction 2nd ed, Basingstoke: Hampshire 
England; New York: Palgrave Macmillan, p. 158. 
39 Geary, J. P. (2002) The Myth of Nations: The Medieval Origins of Europe, Princeton and Oxford: Princeton 
University Press, pp. 155–156. 
40 Brass, R. P. (1991) Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison, New Delhi and Newbury Park: 
Sage, pp. 70–72. 
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су Буњевци, заправо, Срби католичке вере.41 Гледајући из угла ових историчара, 
историја буњевачког питања је, такође, историја политичке манипулације, која је 
заустављена тек са укидањем комунистичког политичког диктата да су Буњевци 
Хрвати, после чега је српска наука коначно добила прилику да слободно каже оно 
што јој је било годинама забрањено. Као пример, Петар Вуковић наводи аргумент 
о „језичком српству”, који, трагом Вука Караџића, новосадски лингвиста Драго-
љуб Петровић излаже у раду „Бачки Буњевци у светлу етноисторијских лингви-
стичких чињеница”.42 Укратко, у раду се покушава доказати да су Буњевци, као сви 
штокавци, у суштини Срби, који су, као сви јужнословенски католици, од краја 
XIX века били изложени притиску политике „кроатизације”. Други пример је теза 
познатог српског историчара Славка Гавриловића да су „Буњевци српског поре-
кла, односно део српског народа, покатоличеног током ранијих векова, који се и у 
току XVIII века исказивао као српско-католички […], како су га у то време нази-
вале и званичне аустријске и угарске власти.”43 Вуковић ангажује модернистичку 
аргументацију да би критиковао оба становишта:

„Петровићево рециклирање Караџићева наратива почива на тешко схва-
тљивом игнорирању увида до којих су у међувремену дошле друштвене и 
хуманитичке знаности [...] [Д]а их је имао у виду, Петровићу би било јасно 
да је ʼкроатизација свих јужнословенских католикаʼ у даном повијесном 
контексту била законит и очекиван процес [...] [и] да је модел односа језика 
и нације за који се заузима симплицистички и потпуно превладан.”44

Уместо што копа испод или мимо чињеница модерне историје Буњеваца у по-
трази за њиховим наводно истинским „језичким српством”, Петровић би требало 
да у интеграцији Буњеваца у хрватски национални пројекта крајем XIX века пре-
позна политичко-културни одговор те малобројне етничка заједнице на изазове 
модернизације. Што се Гавриловића тиче, Вуковић каже:

„[A]ко бисмо већ пристали на то да идентитет Буњеваца не овиси о оном 
што су данас, него о нечем што су били у прошлости и што у њиховим жи-
вим културним традицијама није оставило битна трага, зашто се њихова 
етничка есенција види управо у одабраном повијесном тренутку тобо-
жње припадности православљу, а не тражи још дубље у славенском или 

41 Vuković, P. Konstrukcija identiteta u bačkih Bunjevaca, u: Identitet bačkih Hrvata, ur. Skenderović R. 
(2010), Zagreb−Subotica: Hrvatski institut za povijest − Hrvatsko akademsko društvo, str. 263–289. 
42 Petrović, P. Bački Bunjevci u svetlosti etnoistorijskih lingvističkih činjenica, u: O Bunjevcima, ur. 
Čamprag, D. i Kujundžić Ostojić, S. (2007), Novi Sad: Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine i 
SANU, str. 115–129.
43 Gavrilović, S. Srpsko-bunjevačka simbioza u Somboru od kraja XVII do sredine XVIII veka, u: O 
Bunjevcima, ur. Čamprag, D. i Kujundžić Ostojić, S. (2007), Novi Sad: Nacionalni savet bunjevačke 
nacionalne manjine i SANU, str. 15.
44 Vuković, P. нав. дело, стр. 266.
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предславенском балканском поганству? Одговор на то питање може бити 
само један: зато што одабир тога тренутка није дан теоријском досљедно-
шћу, него иза њега стоји јасна манипулација.”45

Међутим, зар одабир било којег момента у прошлости као нулте тачке дате на-
ције може да буде нешто друго осим егзистенцијално-политичка одлука? Постоји 
ли неки „објективан” критеријум? Иако Вуковић и становишту подразумеваног 
„буњевачког хрватства” ставља на терет исту методолошку превазиђеност, запра-
во национализам, он ипак налази да се „с обзиром на размјере отписивања збиље” 
то гледиште „чини спознајно знатно мање пријепорним” од српског.46 Такав суд, 
који претендује да повуче сазнајну разлику између два национализма, Вуковић 
може да правда једино етносимболичким аргументом да су „културне традиције 
бачких Буњеваца неразмрсиво повезане са традицијама управо оних етничких и 
регионалних скупина чији се припадници данас називају Хрватима”.47 Отуда пи-
тање о појави буњевачког питања: зашто Буњевци после 1991. године нису при-
хватили хрватски идентитет? Разлог, према његовом мишљењу, нису српски при-
тисци, што мисле хрватски националисти, већ запуштање културних садржаја на 
којима се базирало ширење „буњевачког хрватства”, односно то што „главнина 
културних установа у Буњеваца није имала стабилну политичку потпору”.48 

Дакле, попут Смита, Вуковић у културним традицијама види суштинску исто-
ријску повезницу између етније и нације. Стога и њему можемо приговорити оно 
што критичари приговарају Смиту: да не може избећи оптужбу за „ретроактивни 
национализам” докле год претпоставља да је културни идентитет у основи имун 
на историјске мене, и да он зато чини објективaн темељ и границу до које нацио-
нална традиција може одрживо да се „измисли”, или заједница да се „замисли”.49 
Нешто другачије речено, Вуковић не може да претпостави да су друштвене елите 
ограничене „националном” прошлошћу у својим „политичким манипулацијама” 
етничким идентитетима – што би, у ствари, требало да буде прави разлог превла-
сти „буњевачког хрватства” – ако постоје, што Вуковић успут признаје, „алтерна-
тивне приче о колективном идентитету” Буњеваца50, односно ако може да се бира 
између више различитих верзија „националне” прошлости. Штавише, Смитови 
критичари су указали − који од историјских наратива ће превладати у групи зави-
си од текућих политички и економских сукоба пре него од њихове коресподенци-
је с некаквом традираном културном подлогом.51 По којем критеријуму Вуковић 
онда разликује „политичке манипулације” од политички „законитих и очекивних 

45 Исто, стр. 268.
46 Исто, стр. 269.
47 Исто, стр. 269.
48 Исто, стр. 286.
49 Özkırımlı, U. нав. дело, стр. 163–164.
50 Vuković, P. нав. дело, стр. 287.
51 Özkırımlı, U. нав. дело, стр. 161.
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процеса”? Ако је тај критеријум национални, онда аутор претпоставља оно што 
жели да објасни. У супротном, Вуковић је дужан објашњење: да ли је и афирмацију 
самосвојног буњевачког националног идентитета у политичкој јавности међурат-
не Југославије такође могуће посматрати као интегративни одговор те етничке 
заједнице на изазове колективног опстанка у датим друштвено-историјским окол-
ностима? Уосталом, Милена Чернелић издашно потврђује и постојање и историј-
ски континуитет таквих „настојања”. Српски историчар Александар Хорват, ис-
тражујући међуратну расправу о буњевачком идентитету из модернистичке ви-
зуре, закључује да је „кључна политичко-идеолошка разлика” између буњевачких 
Хрвата и Буњеваца била у томе што је потоња „група инсистирала на сарадњи 
са Србима у свим сегментима друштвеног деловања”.52 Према томе, у контексту 
отварања буњевачког питањa после 1991. године – није једино питање зашто је 
пола Буњеваца одлучило да не остану Хрвати, већ и зашто друга половина није 
(п)оста ла Буњевцима, као посебна нација.

Одговор на ово питање понудио је српски политиколог Бојан Тодосијевић у 
раду из 2002. године, „Зашто Буњевци нису постали нација”, трећем раду који ћемо 
овде размотрити.53 У илустрацији опште модернистичке поенте, аутор указује да 
ни прошлост, ни религија, ни језик, ни обичаји – али ни оскудни подаци о наци-
оналном саморазумевању Буњеваца изван културне елите – не могу да утелове 
„објективан” критеријум за одговор на буњевачко питање. Очекивано, сваки од 
њих пружа материјал за различите закључке. Према Тодосијевићу, разлози зашто 
ниједан од тих идентитета није превладао међу Буњевцима се разликују. Од Хрвата 
су Буњевци одвојени границама хрватске политички моћи, које су после 1991. го-
дине постале и међудржавне. С друге стране, од Срба су одвојени религијом. Ипак, 
Буњевци ту посебност нису успели да развију у национални идентитет због не-
довољног институционалног арсенала и непостојања „унутрашње” елите, „делом 
због мале величине групе, а делом због слабих економских и политичких ресурса 
заједно са недостатком националистичког радикализма”.54 Сходно томе, Тодоси-
јевић очекује да ће, онако као што је Гелнер предвидео за мале етничке групе без 
сопствених институција „високе” културе, буњевачка заједница највероватније не-
стати и утопити се „у неку ширу културу неке нове националне државе”.55

Данас можемо да кажемо да се Тодосијевићева прогноза 20 година касније ипак 
није обистинила. Буњевачки национални пројекат је политички и институцио-
нално жив, што потврђује и поменуто увођење буњевачког као службеног језика у 
Суботици – несумњиво, капиталан успех за покретаче иницијативе, Национални 
савит буњевачке националне мањине. Тачно је, међутим, да резултати последњег 

52 Хорват, А. (2015) Етнички идентитет војвођанских Шокаца и Буњеваца у међуратној Југослави-
ји (1918−1941), Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду. 
53 Todosijević, B. (2002) Why Bunjevci did not become a nation?, East Central Europe Vol. 29, No. 1−2, pp. 59–72.
54 Todosijević, B. нав. дело, стр. 71.
55 Исто, стр. 72.
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пописа становништва из 2011. године потврђују наставак тенденције демограф-
ског пада буњевачке националне заједнице, који превазилази чак и иначе непо-
вољне суботичке и српске прилике.56 С тим на уму, рекло би се да питања о наци-
оналном идентитету добијају изоштрен модернистички смисао када се поставе о 
малобројнoj етничкој заједници, чији се опстанак непосредно тиче изазова које 
њеним припадницима не доноси нека суседна нација, већ свакодневни живот на 
европској периферији светског капиталистичког система у доба кризе. Политич-
ко-економски контекст у којем су европски национализми васкрснули у својој др-
жавотворној снази деведесетих чини неолиберална контрареволуција у бившим 
комунистичким земљама. Ту је процес глобализације дошао као транзиција, што 
је означавало политику брзе и корените приватизације државних економија, као 
и њихову интеграцију у наднационалне институције светског тржишта. Посеб-
но у деловима бившег Совјетског Савеза и Југославије, друштвене последице су 
биле поражавајуће: од најгоре рецесије у модерној историји (много горе од Вели-
ке депресије); експлозије друштвених неједнакости и урушавања здравстевених и 
образовних система; преко кризе морталитета, која са укупним вишком од седам 
милиона умрлих представља највећу демографску катастрофу у скоријој прошло-
сти, изузев рата и глади; и, најважније, масовног исељавања на Запад57 (с тим у 
вези оправдано је претпоставити да је један број грађана Србије, међу којима и 
неки Буњевци, прихватио хрватско држављанство управо да би се лакше иселио 
и запослио у ЕУ). Због тога, и осталих разлога које Тодосијевић наводи, питање 
буњевачког националног иденититета је данас огољено до егзистенцијално-поли-
тичке суштине – до стратешког питања о опстанку етничке заједнице. Јасно је, та-
кође, да се у постојећим друштвеним околностима никаква буњевачка национал-
на политика не може успешно водити само на страни понуде, већ да морају посто-
јати подстицаји и на страни потражње, како би Буњевци у изградњи самосвојног 
националног идентитета могли препознати могућност да остваре своје политичке 
и економске, а не само културне, интересе. 

3. ЗАКЉУЧАК 

Не постоји нека још непозната чињеница, документ или интерпретација чије 
будуће откриће би могло пружити „коначан” историјски одговор на буњевачко 
питање. Уосталом, то и није научно већ практично питање. Наиме, то што су на-
ције „замишљене заједнице” не значи да оне истовремено нису и моћни чиниоци 
политичке стварности. Штавише, током дуге кризе неолибералне глобализације, 
од 2008. године, национализам се и на Западу наметнуо као доминантан језик и 

56 Raič, A. i Ostojić-Kujundžić, S. (2013) Bunjevci izmed asimilacije i nacionalne zajednice, Novi Sad: 
Udruženje građana „Bunjevciˮ.
57 Ghodsee, K. and Orenstein, M. (2021) Taking Stock of Shock: Social Consequences of the 1989 Revolutions, 
Oxford: Oxford University Press.
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оквир политике: од дискурса „националне компетитивности” на светском тржи-
шту, до дискурса о „враћању контроле назад” у суверене руке народа и његове др-
жаве. Ни буњевачко национално питање није покренула историјска радозналост, 
већ егзистенцијално-политички императив осмишљавања модуса опстанка мало-
бројне етничке заједнице у време тектонских друштвених промена. Тада и данас, 
модернисти су тврдили да су национални идентитети недовршене конструкције – 
увек у промени, настајању или нестајању. Отуда, то што је буњевачко питање још 
увек отворено значи једино да то шта Буњевци јесу највише зависи од тога шта ће 
они тек постати, а не обрнуто. 
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THE BUNJEVCI QUESTION IN THE LIGHT OF CONTEMPORARY  
UNDERSTANDINGS OF THE NATION

Abstract: This paper analyzes the theoretical framework of the discussion on the national 
identity of the Bačka Bunjevci. Based on the insight into the main currents within contem-
porary studies of nations and nationalism, and conceptual analysis of scientific papers that 
problematize the opening of the ˮBunjevci questionˮ after the breakup of socialist Yugosla-
via, we conclude: a) that standard arguments of all parties assume that modern nations have 
identifiable roots deep in the past; b) that the ˮBunjevci questionˮ shows the opposite, that 
there are no objective or ˮscientificˮ criteria of а national identity, especially alternative nar-
ratives about it; and c) that the ˮBunjevci questionˮ, just like any other national question, is 
essentially political, that is a question about the collective strategy of a community’s survival 
in the given historical circumstances.
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САРАЈЕВУ, 2021.

Монографија Мисија и култура: Теологија инкултурације и њено место у 
православном мисионарском богословљу посвећена је питању инкултура-
ције хришћанства, као феномену значајном како за разумевање Цркве и 

њеног послања у свету тако и саме културе. 
Идентитет Цркве одређен је у првом реду откривењем и оваплоћењем, као Бо-

жијим интервенцијама у створеном свету у циљу његовог преображења и спасења, 
у којем је кључна и незаменљива улога човека као слободног и стваралачког бића. 
Христос се, према хришћанском веровању, остајући беспочетни Бог оваплотио у 
људском телу, док је откривење, као од Бога дата спознаја, предата човеку како би 
га он људским средствима предавао другим људима и укључивао у простор људ-
ског општења, дакле културе. 

Управо општење (комуникација) представља другу најважнију одредницу 
идентитета Цркве, најпре у виду литургије као живог општења човека са Богом и 
невидљивим светом, другим људима и целом творевином, затим Цркве као сабо-
ра, сабрања, заједнице верних и најзад, у виду мисије, без које је Цркве незамисли-
ва, којом се истина сведочи свим људима и народима у циљу спасења свих и свега. 

Ведран Голијанин већ на почетку указује на предрасуде које у православном бо-
гословљу, менталитету и традицији постоје како према појму мисије тако и према 
појму културе, чиме и мотивише потребу за постојањем овакве студије. Одгова-
рајући на проблем рецепције мисије као феномена карактеристичног најпре за ри-
мокатоличко и протестанстко учење и праксу, аутор нас упознаје са историјским, 
а затим и доктринарним узроцима оваквих схватања, налазећи, како у Јеванђељу и 
предању тако и православој теологији, убедљиве аргументе за неопходност миси-
онарског рада, као битне одреднице Цркве. Култура је, такође, као област људског 
словесног стваралаштва, несумњиво оправдана како Христовим оваплоћењем у 
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људском телу и конкретном простору и времену, људском створеношћу по образу 
и подобију Божијем, којима учествује у Божанском стваралаштву и слободи, и ње-
говом богословски утемељеном и искуствено потврђеном незаобилазном улогом 
у Божанском домостроју (икономији), односно Божијем деловању у створеном 
свету. Подозрење према мисији и према култури у основи би значило презир и 
потенцијално одбацивање човека као слободног и стваралачког бића, као и ство-
реног света, што пре одговара дуалистичким и нихилистичким застрањењима 
него хришћанској теологији, заснованој на откривењу, предању и искуству Цркве.

Као што се кроз историју увек обраћао конкретним личностима, које живе у 
конкретним историјским и културним контекстима, и као што се оваплотио у 
конкретном људском телу, Бог се обраћа сваком од нас понаособ, као конкретним, 
јединственим и непоновљивим личностима, које живе у одређеном културном, 
дакле идејно-вредносном, симболичком и језичком контексту. Апостолско ши-
рење „радосне вестиˮ никада није подразумевало укидање и брисање затечених 
културних, језичких и друштвених околности, облика и норми, већ њихово при-
лагођавање и преображавање у складу с новом стварношћу која се сведочи, као 
стварношћу која се не намеће насилно и манипулативно, него свесно (словесно) 
и слободно. И не укидајући затечене идентитетске особености него их укључују-
ћу у јединствено тело Цркве, као разноврсне и разнородне гласове који сведоче 
о богатству и слободи Божијег света, који су видљиви одразу пуноће живота у 
Царству небеском, а које нам је тешко и замислити у скучености и окошталости 
живота у стању палости. Култура је заправо онолико култура колико нам помаже 
да освестимо и преобразимо образце и механизме датости палог света и отварају 
ка Богом дарованој слободи.

Откривење је од самог почетка било и морало бити посредовано формама по-
стојећих култура свог времена, али оно је те културе и преображавало, а поједи-
начним заједницама пружало могућност да откривење сведоче на јединствен, само 
себи својствен начин. Инкултурација није само пасивно и оперативно коришћење 
културних форми у циљу комуницирања, односно симболично-знаковног посре-
довања, одређених учења, него и преображавање самих култура и културе као та-
кве, као јединствене и одређујуће људске способности, али и брига да истина вере, 
истина откривења, не буде апстрактно и механички примљена, него у потпуности 
прилагођена етзистенцијалном искуству и потребама конкретних људи и заједни-
ца, од којих се не очекује послушност или прилагођавање одређеним апстрактним 
системима идеја, него способност живог општења с јединим и личносним Богом. 

Разматрајући различите историјски искушане облике односа између не толико 
вере и културе колико „Јеванђеља, то јест откривене Божије истине и културе, то 
јест човекове креативне природе и њених производаˮ (11)1, а издвајајући импози-
цију (наметање), транслацију (превођење), адаптацију (прилагођавање), индиге-
низацију (одомаћење), контекстуализацију и инкарнацију (оваплоћење), Ведран 

1 Бројеви у загради означавају цитирану страну наведеног издања.
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Голијанин се опредељује за инкултурацију као најадекватнији мисионарски метод, 
односно пут и начин сведочења Божанског откривења конкретним људима и за-
једницама.

Чувајући слободу и поверење у ствалалачку способност људских бића и сми-
слотворну утемељеност њихових заједница, инкултурација према аутору „омогу-
ћава конституисање истински помесне Цркве, са свим њеним кутурним особено-
стима помоћу којих узноси Богу благодарење заједно са сестринским црквеним 
заједницама, али на свој особен начин. Инкултурација има потенцијал да доведе 
хришћанство у креативан однос са новом културом, првенствено због тога што 
захтева озбиљан приступ кутурним чиниоцима као што су религија, уметност и 
философијаˮ (25).

Аутор посебно указује на проблем изједначавања и поистовећивања хришћан-
ског откривења са одређеним културним моделима и традицијама, што не води 
само затварању, сектантском менталитету и потенцијалном етнофилетизму, 
него и онемогућавању истинске мисије, где тежње ка ширењу Божанске „радосне 
вестиˮ од других народа могу бити доживљене (а историјски су то често и биле) 
као само један од метода колонизације, а у већ христијанизованим заједницама 
као метод политичке репресије или идеолошке индоктринације. 

Ово је посебно важно у данашњем времену, које карактерише слобода веро-
исповести и на унутрашњем и на међународном плану, па се мисија суочава с 
нужношћу толерисања културних различитости, слободе арбитрарног а не тра-
диционално заснованог верског идентитета, као и секуларизованости друштава 
и култура великог дела света. Голијанин прегледно издваја особености које ин-
културацију представљају као неопходан процес, наглашавајући факторе кул-
турне различитости као узрока инкултурације, неопходности културне флекси-
билности у мисионарском раду, културне условљености цркава, као и трајност и 
непрекидност процеса инкултурације као њеног битног услова. Као богословске 
претпоставке инкултурације аутор издваја универзалну преводивост хришћанске 
вере, личносни карактер оваплоћеног Христа који на „конкретан начин улази у 
живи однос са одређеном културном традицијомˮ (37), однос инкултурације и 
оваплоћења, заснован на поменутом оправдању створеног света и стваралаштва 
на основу акта Христовог рођења у телу, динамичан и амбивалентан однос између 
универзалне и локалне природе Цркве и афирмацију позитивних елемената сваке 
појединачне културе и културе као такве.

После поглавља посвећених богословским основама инкултурације и право-
славне мисиологије, историјском прегледу инкултурације и представљању савре-
мених приступа, затим хришћанском схватању културе, религије и симболичких 
облика, аутор анализира и потребу за рехристијанизацијом, односно преосми-
шљавањем и интензивирањем аутентичне и делотворне хришћанске мисије у са-
временом свету, нудећи могући нацрт модела православне инкултурације.

Овакав модел почива најпре на оваплоћењу Христовом, „које је врхунац Божи-
је мисије у светуˮ и које „представља афирмацију људске природеˮ, укључујући и 
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културу као њен „продужетакˮ. Други важан аспект православно засноване ин-
културације подразумева „посланство Црквеˮ, које „има за циљ успостављање 
нових Цркава широм света, што је у складу са православном еклисиологијом која 
истиче пуноћу сваке локалне евхаристијске заједницеˮ (250). С обзиром на то да 
главну препреку православној инкултурацији представља „негативни традицио-
нализам и културолошка окамењеностˮ, неопходно је схватити да „у једној уни-
верзалној Цркви поред византијског могу постојати и други културни моделиˮ, 
што се може постићи „преношењем суштине византијске религиозне културе 
[...], на чему би други народи могли потом да изграде своју сопствену црквену 
религиозностˮ (251).

Дужност мисионара, према ауторовом виђењу правилног модела инкулту-
рације, „није прекрајање културног идентитета новокрштене пастве, већ њено 
оспособљавање да се временом сама суочи са својим културним наслеђем и да, у 
сарадњи са Духом Светим, произведе хришћанску културуˮ. Мора се превазићи 
у православљу доминантан став по ком се „једном извршена синтеза Јеванђеља 
и византијеке културе намеће као нормативна осталим културамаˮ, уз опасност 
да „избегавање активног дијалога Цркве са локалном културом произведе пра-
ву кризу идентитета у обраћеницима, о чему сведоче многобројни историјски 
примериˮ (251). 

У завршном поглављу, аутор приступа анализи „културне ситуације у којој се 
Црква данас налазиˮ, како би се пронашли најбољи начини „на које она и даље 
може да оплемењује и освећује човекове симболичке обликеˮ, у смеру изградње 
једне, до краја заправо никад оствариве, хришћанске културе.

Као посебне особености савременог света које представљају изазов за хри-
шћанску мисију, Ведран Голијанин издваја атеизам и индивидаулну религиозност, 
глобализацију, секуларизам као раздвајање хришћанства и културе, постмодерни-
зам с његовом идејом о релативности истине и кризи симбола, чији је уједно изрок 
и последица „отуђење од богосложења као централног скупа његових најважнијих 
и најсветијих симболаˮ (289). 

Као могућа решења, односно путеве реинкултурације аутор наводи неопход-
ност самокритике, превазилажење јаза између хришћанства и науке, односно ре-
христијанизацију науке, као и превазлажење отуђења између хришћанства и умет-
ности, при чему посебно инсистира на примеру филма. Аутор у основи предлаже 
искорак Цркве у смеру прихватања научног знања и уметничког старалаштва као 
аутентично људских, од Бога дарованих, способности, и њихове моћи да сведоче 
о истини вере путем видљивог изражавања невидљивих реалности, при чему се, 
наравно, не заговара подређивање нити прилагођавање истина откривења епи-
стемолошким, етичким или естетичким критеријума, који су у тим истинама, у 
најбољем случају, укорењени.

Живећи у свету и култури, а не у некаквом безваздушном и отуђеном про-
стору, у самоизолацији и ексклузивизму који негира аутентичну саборну и све-
спаситељску природу хришћанства, верујући су заправо увек тежили оваплоћењу 
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истине своје вере у културним формама свог времена и заједнице. Голијанин нема 
дилему да се Црква – дакле Црква као Тело Христово и есхатолошка заједница у 
историји, а не религија као систем идеја и образаца, који могу репрезентовати и 
репродуковати различита искуства и уверења о свету и човеку – налази у „непре-
станој борби за реализацију хришћанске културе или, како би рекао Иван Иљин, 
у непрестаној потрази за хришћанском културомˮ (316).

Досад ни у једној историјској епохи није дистигнуто „стварно преображење 
и просветљењеˮ културе и друштва, које би дозволило да их назовемо у пуном 
смислу хришћанским. Тим пре, „савремену инкултурацију не треба схватити као 
повратак на старо, односно на неки идеални културно-верски систем, јер такав 
систем, како примећује Берђајев, никада није постојаоˮ, па насупрот томе, задатак 
Цркве је да „сагледа тренутно културно стање и да изгради стратегију за наставак 
борбе за хришћанску културуˮ. Аутор у оваквој тежњи заговара оптимизам јер, 
позивајући се најпре на Паула Тилиха, „култура већ јесте религиозна, али је за-
боравила свој религиозни карактер или га намерно игноришеˮ (316). Црква у том 
смислу према култури не сме да се постави у позицију „критичара из паралелног 
културног универзумаˮ, већ је потребан „истински улазак Цркве у свет, истински 
улазак у културу и у живот савременог човека, јер ће само тако Црква моћи да има 
свој народ и човек ће да истински има своју Црквуˮ (317). Само тако Црква може 
исцељивати свет, уместо да се ставља у позицију супериорног и отуђеног крити-
чара свих који су изван ње, а који једини поседује тајно знање о леку и лек сâм. 
Управо у истинској инкултурацији и јесте одговорност хришћана у овом свету, 
који не смеју да одступе у борби за смисао, који је људима преко потребан и који 
не би смео да буде наметан насиљем и манипулацијом или оспораван равноду-
шношћу, јер људима је свега тога ионако преко главе. Прихватање инкултурације 
као неопходног дела своје мисије и свог идентитета показао би искрену бригу Цр-
кве за себе саму, „оне у њој и оне изван њеˮ, па „на Цркви остаје да овај продукт 
хришћанске љубави прихвати и да њиме обнови заборављени мисионарски опти-
мизам из првих векова њеног постојањаˮ (324). 

Монографија Мисија и култура: Теологија инкултурације и њено место у пра-
вославном мисионарском богословљу представља темељну, озбиљно аргументовану 
студију о питању које није довољно и систематски истраживано у савременој срп-
ској теологији, па ни православној теологији уопште, а готово никако у теорији 
културе и сродним дисциплинама, иако има велики значај за разумевање настан-
ка, развоја и импликација њихових темељних појмова. Аутор је пазио да, иако 
није теоретичар културе, своје схватање овог појма заснује на релевантним и аде-
кватним изворима, а добро су му послужиле идеје Клифорда Герца о динамично 
преношеним наслеђеним симболичким формама, као и идеје Ричарда Нибура о 
култури која може бити виђена као простор нужности колико и природа. И по-
ред озбиљног теоријског утемељења, циљ овог рада је да мотивише даљи труд на 
инкултурацији од стране Цркве и њених образовних и мисионарских установа, 
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као и од стране свих верујућих, али и да понуди практичне основе за развијање 
систематски и плански засноване мисионарске праксе, која је досад изостајала.

Поред основног текста, монографија садржи релативно обиман списак извора 
и литературе на више језика и из више дисциплина потребних за разумевање сло-
женог и интердисциплинарно постављеног истраживачког поља. Обим моногра-
фије је 345 страница, а рецензенти су Љубивоје Стојановић и Дарко Ђого. Књига 
је настала на основу докторске дисертације, одбрањене на Православном бого-
словском факултету Универзитета у Београду, а аутор је доцент на Православном 
богословском факултету Универзитета у Источном Сарајеву.
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УДК 271.2-1 Јустин Поповић, свети (049.32)

СИНТЕЗА ТРАДИЦИЈЕ И ИНОВАЦИЈЕ
ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВИЋ: СВЕТИ ЈУСТИН ПОПОВИЋ: СИНТЕЗА 

ТРАДИЦИЈЕ И ИНОВАЦИЈЕ, БЕОГРАД: ИНСТИТУТ ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 
И ДРУШТВЕНУ ТЕОРИЈУ, 2021. 

На почетку ваља истаћи да недавно објављена књига Владимира Цветкови-
ћа Свети Јустин Поповић: Синтеза традиције и иновације, у издању Ин-
ститута за филозофију и друштвену теорију, представља важан допринос 

филозофским, теолошким, социолошким и културолошким студијама. Личност и 
дело Јустина Поповића, упркос постојању хвале вредних монографија и студија, 
још увек нису у довољној мери истражени.1 С друге стране, његов утицај на пра-
вославно богословље увелико превазилази границе српског говорног подручја. 
Јустин Поповић тако, уз Николаја Велимировића, спада у ред најпознатијих пред-
ставика (српског) православног наслеђа. 

Јустинов утицај нипошто није само теолошки, већ у великој мери и социоло-
шки и културни, пошто његови ставови, иако често једнострано па и погрешно 
интерпретирани, представљају теоријску основу и идеолошки темељ различитих, 
углавном екстремних становишта. Оваква ситуација, парадоксално води смање-
ном интересовању за стварна дела и ставове Јустина Ћелијског, пошто се његов 
лик користи као симболички означитељ одређених идеја које нужно не кореспон-
дирају са његовим стварним гледиштима. Његова стајалишта се стога представља-
ју у толико симплификованој форми да се без устезања може рећи да представљаjу 
кривотворење његове аутентичне мисли.

Због тога исправна интерпретација, јасно идејно и историјско ситуирање и ау-
тентично читање, представљају прворазредни задатак не само за истраживаче с 
теолошким и филозофским интересовањима већ и за оне чији је рад првенстве-
но усмерен на поља социологије, културологије и психологије. Књига Владимира 
Цветковића нам пружа управо такве увиде у Јустиново дело.

Мисао Јустинова је тематски и садржајно веома богата. Његова интересова-
ња су широка и обухватају класичне теме хришћанске теологије, систематски 

1 Поменућемо две значајне монографије које се баве личношћу и делом Јустина Ћелијског, а написао 
их је проф. Богдан Лубардић: Јустин Ћелијски и Русија, путеви рецепције руске философије и теоло-
гије (Нови Сад: Беседа, 2009) и Јустин Ћелијски и Енглеска: путеви рецепције британске теологије, 
књижевности и науке, Београд: ПБФ, 2019. Ова дела представљају незаобилазну основу за свако 
озбиљније проучавање Јустиновог живота и дела. 
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обрађене у његовој Догматици, егзегезу великог броја новозаветних списа, као и 
бројне студије из области патристике и еклисиологије. Занимљиво је да је савре-
мена рецепција Јустиновог дела, нарочито у широј јавности, изразито концентри-
сана на његову критику западне цивилизације. Цветковић с правом примећује да 
би „тврдња да је његова критика европске цивилизације главно обележје Јустино-
ве мисли, била пука редукција ауторовог обимног опуса на неколико међуратних 
списа, нарочито у светлу чињенице да његова критика запада из православне пер-
спективе није ни оригинална, нити теолошки иновативна” (19)2.

По свему судећи превелико интересовање за ове аспекте Јустинове мисли, по-
следично је водило недовољном интересовању за друге аспекате његове богате за-
оставштине. Упркос немерљивом доприносу појединих истраживача, Јустиново 
дело оставља простор за многе истраживачке подухвате. Такав подухват предста-
вља и књига која је пред нама, а која је настала на основу вишегодишњих темељ-
них истраживања које је Цветковић спровео, проверавајући своја запажања на 
бројним научним скуповима и конференцијама у земљи и иностранству.3

На почетку монографије Цветковић анализира богословски развој Јустина По-
повића, истичући неколико фаза. У формативном период Јустин прима утицаје 
руске религијске мисли, а кроз њу и патристичке. Тако усваја појмове као што су 
Богочовек и саборност, који ће се показати као нарочито значајни у његовом ства-
ралаштву. Цветковић указује и на нарочити значај развоја појма Светосавље код 
Јустина, што се покалапа с међуратним периодом његовог развоја и стваралаштва. 

У наредном поглављу, „Јустин као еванђеоски богослов”, Цветковић констатује 
несумњиви и велики утицај јеванђеоског етоса на мисао и дела оца Јустина. На 
овој основи Цветковић испитује тезу појединих аутора да је Јустин, у ствари, пре-
теча неопатристичке синтезе Георгија Флоровског. 

Треће поглавље је нарочито интересантно. Оно носи назив „На трагу великог 
учитеља: Свети Николај Жички”. Овде се Цветковић бави компаративном анали-
зом и међусобним утицајем двојице великих теолога, посебно кроз призму њихо-
вих ставова о значајним питањима као што су: европски хуманизам, екуменизам, 
рационализам и индивидуализам. 

У поглављу „Јустин као богослов синтезе” читаоцима су предочени путеви ко-
јима је Јустин у свом делу постогао синтезу руске ренесансне теологије и патри-
стичког наслеђа, градећи на тој основи оригинални теолошки приступ. Цветко-
вић нарочито истиче значај идеја интегралног сазнања, које су заступали Кири-
јевски, Хомјаков, Соловјов и Флоренски. Сличне идеје Јустин препознаје у делима 

2 Бројеви у загради означавају цитирану страну наведеног издања.
3 Овде свакако треба поменути да је Цветковић, заједно са уваженим Богданом Лубардићем, про-
фесором Православног богословског факултета Универзитета у Београду, организовао запажену 
конференцију и уредио Зборник радова „Мисао и мисија Светог Јустина Поповића: међународни 
тематски зборник” (Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београ-
ду, 2019). Велики број еминентних стручњака имао је прилику да изнесе и сучели тумачења и оцене 
Јустиновог дела, што је знатно унапредило истраживања у овој области.
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патристичких аутора као што су Макарије Египатски и Исак Сирин. Јустин уочава 
јаз између Бога и човека, и узрок тог јаза види у греху, који се може превазићи 
аскетским праксама које су посведочене у патристичком наслеђу. Према Јустино-
вом схватању приступ истини је могућ само уколико су органи сазнања здрави. 
Оздрављење ових органа, оболелих од греха, могуће је кроз победу над страстима. 
Како Цветковић примећује, Јустин „крштава” патристичким предањем идеју свеје-
динства коју је развио Владимир Соловјов и спаја је са идејом соборности Алексеја 
Хомјакова. Ову идеју Јустин поставља у контекст Богочовека и Цркве, која пред-
ставља Његов организам. Тиме се разилази са ставовима Соловјова који свеједин-
ство посматра у контексту софиолошких тумачења. Јустин наглашава идеју Тајне 
Христове онако како је разуме апостол Павле, разилазећи се на тој основи и са 
Сергејем Булгаковим и његовим софиолошким схватањима. Цветковић нам овом 
анализом показује синтетички и критички начин богословствовања Јустина По-
повића. Његово прихватање ауторитета је увек брижљиво, а Писмо и Оци пред-
стављају главно мерило његовог теолошког мишљења. Ипак, он се не задовољава 
простим понављањем онога што постоји у предању, већ то излаже на креативан 
начин, пружајући нову синтезу, утемељену на провереном апостолском залогу.

У поглављу „Следовање оцима: Свети Григорија Палама”, аутор анализира Ју-
стинову рецепцију мисли Св. Паламе. Цветковић показује да се сусрет Јустина 
и Паламе није одиграо превасходно на чисто богословском пољу, већ у области 
практичне аскетике, оличене у исихастичком искуству Цркве.

Цветковић није пропустио да посебну пажњу посвети савременој рецепцији 
Јустинове мисли и то не само њеног теолошког већ ширег друштвеног аспекта. 
У време распада Југославије, у Србији нараста снажан антикатолички ресенти-
ман, који једним делом потпору налази у ставовима Јустина Ћелијског. Иако се 
Јустинова критика западног хуманизма и римокатолицизма углавном тицала ре-
лигијског аспекта ових питања, његови ставови су током ратних сукоба често ин-
терпретирани у ширем смислу, како би били коришћени као део антагонистичког 
наратива који је по природи ствари у то време бујао (387). Како Цветковић запа-
жа; „Довољно је рећи да је само 1994. године изашло пет историјских моногра-
фија које се баве односом Ватикана и Југославије, и то две које покривају период 
од настанка Југославије до 1935. године и од 1941. до 1958. године, и три које се 
баве улогом Ватикана у распаду Југославије. Поред овог историјског плана, води 
се и једна друга кампања, првенствено на теолошком нивоу и уз помоћ Јустинових 
идеја, у којој се еклисиолошке претензије папства на универзалну јурисдикцију 
тумаче као тежње Ватикана за апсолутном моћи која је неспојива са самим хри-
шћанством као таквим. То се испољило и повећаним интересовањем за Јустинов 
став о екуменизму, што је за директну последицу имало објављивање другог дела 
Јустинове књиге Православна црква и екуменизам, који се бави екуменизмом, у ча-
сопису ’Јефимија’ 1994. године, као и објављивање поновљеног издања ове књиге 
у едицији манастира Хиландар 1995. године, која, посебно у свом претпоследњем 
поглављу, садржи оштру критику папства и Римокатоличке цркве” (388).
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Оваква контекстуализација Јустинових гледишта свакако не одговара извор-
ним намерама и ставовима аутора, већ представља својеврсни анахронизам који 
води неаутентичном читању оца Јустина, што Цветковић тачно разоткрива.

Кратка анализа најважнијих елемената Цветковићеве монографије, показу-
је његову упућеност и суштинско познавање лика и дела Јустина Поповића, али 
и оригинална тумачења путева и домета различитих утицаја који су одиграли 
кључну улогу на формирање његових богословских, филозофских и друштвених 
становишта. Код Цветковића налазимо – а то је врло значајно – и критичко раз-
матрање савремених научних истраживања Јустиновог живота и дела, при чему 
показује изузетну упућеност, ерудицију, али и способност критичког вредновања 
и процене.

Због тога ова монографија представља значајан допринос разумевању развоја 
и досега мисли оца Јустина, а с њим и читаве српске теолошке мисли на коју је 
Јустин Поповић тако снажно утицао и још увек утиче. Време ће показати, али сам 
уверен да ће књига која је пред нама постати незаобилазно штиво за све оне који 
се буду занимали за лик и дело оца Јустина, али и за оне који желе да разумеју 
не само теолошке и религијске већ и социолошке, културолошке и психолошке 
аспекте многих феномена који конститушу друштвену стварност у којој живимо. 



241

РАДОВИ ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА 
УПУ ТС ТВО

Култура је научни часопис који је на предлог Матичног научног одбора категори-
зован од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије као водећи национални часопис са ознаком М 51.

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

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1.  Wоrd документ са основним текстом, напоменама, кључним речима (од четири до се-

дам речи на српском и од четири до седам речи на енглеском језику) и сажетком на 
српском језику (до 150 речи).

2.2.  Wоrd документ са насловом текста, резимеом и кључним речима на енглеском језику 
(до 300 речи).

2.3.  Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) и с јасно назначеним местима на 
којима би требало да буду илустрације. Примају се само црно-беле илустрације или 
које су препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату (до седам). Фотогра-
фије морају бити у Grayscale колорном моду, у резолуцији 300 пиксела. Цртежи морају 
бити у Bitmap (црно-белом) колорном моду у резолуцији 600 пиксела. Обавезно на-
вести порекло илустрација тј. извор. Уредништво задржава право да неквалитетне и 
непотпуне ликовне прилоге одбаци.

2.4.  Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година рођења (потребно ради увида 
у научни рад одређеног аутора у централној бази података Народне библиотеке Ср-
бије и у складу с тим одређивања УДК броја чланка у часопису), поштанска адреса, 
број мобилног телефона, е-mail адреса, афилијација (наводи се пун, званични назив и 
седиште установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој је аутор обавио 
истраживање. У сложеним организацијама наводи се укупна хијерархија; на пример: 
Универзитет у Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, Београд).

3. Опште одреднице
3.1.  Текст чланка са списком литературе не треба да прелази обим од десет до највише 15 

описаних компјутерских страница, укључујући графиконе и илустрације.
3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од пет описаних страница.
3.3.  Текст научне полемике треба да буде опремљен као и остали чланци у часопису и не 

може прелазити њихов обим. Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента 
и да се фокусира на саму аргументацију.



242

3.4.  Текстови који се достављају часопису треба да буду ослобођени словних грешака на-
сталих током куцања текста, у складу с правописом, граматички, језички и стилски 
доследни.

3.5.  Текстови који се достављају на објављивање часопису Култура подлежу антиплагијат 
контроли коју врши Центар за евалуацију у образовању и науци – ЦЕОН. Поред тога, 
од аутора се тражи дигитализована изјава с потписом којом гарантује да је текст који 
је доставио оригиналан.

4. Техничка упутства:
4.1.  Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату програма Мicrosoft Word програмског 

пакета 97 или новијег. Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда 
Single.

4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и кључне речи на српском.
4.3.  Уколико постоји институционална финансијска помоћ при писању рада, у првој фу-

сноти треба навести назив и број пројекта, односно назив програма, у оквиру којег је 
чланак настао, као и назив институције која је финансирала пројекат или програм.

4.4.  Када се први пут наводи страно име у тексту у загради треба да се стави име исписано 
у оригиналу; када се следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да буде до-
следно, истоветно транскрибовано без помињања оригинала.

4.5.  Библиографске референце у фуснотама и литератури наводе се без транскрибовања 
у оригиналном писму. Ако је литeратура која се цитира штампана ћирилицом и ре-
ференце у напоменама и списку литературе треба да буду наведене ћирилицом, ако 
су штампане латиницом, онда треба да буду наведене латиницoм. Цитати и позивање 
на литературу у фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе на крају 
текста.

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

5.1. Монографије:
Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив монографије (курзив), Место издања: 
Назив издавача, страна.
Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: Нолит, стр. 45.

5.2 Периодика:
Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка, Назив часописа (курзив) број 
часописа, Место издања: Назив издавача, страна.
Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, Култура бр. 23, Београд: Завод 
за проучавање културног развитка, стр. 146.



243

5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и слично:
Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив), приредио-ла-ли Презиме, Иници-
јал имена. (година издања), Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског понашања у градској средини, 
у: Социологија града, приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и наставна 
средства, стр. 150.

5.4. У случају издања на страним језицима:
Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо предлога „у” користи се ен-
глески термин in, уместо глагола „приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или 
еds. (од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице ,,стр.” користи се енглески 
термин p.

Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la géographie. Dictionnaire critique, 
eds. Brunet, R. Ferras, R. and Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.

5.5 Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације: Презиме,  Иницијал  имена.  
(година  на  насловној  страни тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив),
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), назив факултета где је одбрање-
на, назив одговарајућег универзитета, Место издања, страна.

Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост и светиљке у култовима на про-
сторима Горње Мезије, магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 
Београд, стр. 120.

5.6. Текстови из дневних листова:
Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста, Назив дневног листа (курзив), 
страна. Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима, Политика, стр. 15.

*Ако је аутор текста непознат ставити аноним. Пример: Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле 
наши архитекти о савременој архитектури, Време.

5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује српском речи Исто.
Пример:  33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, Култура бр. 23, Београд: Завод 

за проучавање културног развитка, стр. 147.
34Исто, стр. 148.

5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом месту у тексту (до две стране уда-
љеном од претходне фусноте) скраћује са нав. дело.
Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.

5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор текста на горе описан начин (ако 
је наведен), назив интернет издања, датум постављања или последње измене (update) сајта 
(ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања до цитиране стране.
Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids”, 27. june 2004, 18. july 2006, http://www.ar cha-
e olоgy.org/online/features/ osmanagic/update.html





CONTENTS

Boris Stojkovski i Dragoljub Perić
INTRODUCTION

5

Danijela Vasić
JAMATO TAKERU − JAPANESE HERO BETWEEN MYTH AND HISTORY

21

Shiva Mihan
PERSIAN HEROES OR TIMURID PRINCES: THE CASE OF AN ILLUSTRATED 

MANUSCRIPT OF THE TABAQAT-I NASIRI
34

Lidija Delić
MODELING POTENTIAL OF EPIC HEROES – THE CASE OF THE 

DUKE MOMČILO
50

Snežana D. Samardžija
BUT, HERE COMES LJUTICA BOGDAN.

75

Boris Stojkovski
SIBINJANIN JANKO-HISTORY, TRADITION, LEGEND

91

Marija Kleut – Ljiljana Pešikan Lјuštanović
USKOKS OF SENJ: REALITY AND ORAL POETIC FICTION

111

Svetozar Boškov
ANCIENT AND SERBIAN HEROES IN SERBIAN HISTORY TEXTBOOKS 

IN THE 19th CENTURY
124

Adela Kuik Kalinowska
MEMORIES OF A KASZUBI GOBLIN BY BOLESŁAW JAŻDŻEWSKI – AN EPIC FORM OF 

MEMORY AND A DOCUMENT OF THE TIMES
135

HISTORICAL AND EPIC HEROES BETWEEN 
HISTORIOGRAPHIES AND LITERARY FOLKLORE TRADITIONS



RESEARCHES

Slobodan Selinić
THEATRICAL PLAY ”GOLUBNJAČA”: THE POLITICAL CONTEXT OF ITS BANNING  

AND THE 1982/3 CONFLICTS WITHIN THE PARTY
150

Jelena Milašinović
DIGITAL PRESENTATION OF THE BELGRADE PHILHARMONIC 

IN THE PERIOD OF CONCERT BANS
161

Miloš Agatonović
POPULAR CULTURE IN FUNCTION OF SOCIAL CRITIQUE:  

THE CASE OF EUTOPIA
177

Ružica Radulović
POPULAR CULTURE AS AN IDEOLOGICAL BATTLEFIELD: THE RISE OF SKYWALKER 

AND THE RETURN OF RETROREGRESSIVE VALUES
194

Boris Ilic
AVANT-GARDE ARTS IN SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE:  

RENATO POGIOLLI AND BORIS GROYS
212

Miloš Šumonja Ankica Vučković
THE BUNJEVCI QUESTION IN THE LIGHT OF CONTEMPORARY  

UNDERSTANDINGS OF THE NATION
228

REVIEWS AND CRITIQUES

Vladimir Kolarić
IS CHRISTIAN CULTURE (STILL) POSSIBLE?

231

Aleksandar Đakovac
SYNTHESIS OF TRADITION AND INNOVATION

237





CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

008:316.7

КУЛТУРА : часопис за теорију и социологију 
културе и културну политику / главна уредница 
Слађана Илић ; одговорни уредник Марко Крстић. 
- [Штампано изд.]. - 1968, бр. 1-     . - Београд : 
Завод за проучавање културног развитка, 1968-     
(Београд : Ретро Принт). - 25 cm

Тромесечно. - Друго издање на другом медијуму: 
Култура (Београд. Online) = ISSN 2406-0372
ISSN 0023-5164 = Kultura (Beograd)
COBISS.SR-ID 8472066


